
 
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสตูรฐานสมรรถนะการเรยีนรู้ 

โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ 2561 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 1 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบรุี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คำนำ 
 

หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (ฉบับปรับปรุง 2565) ได้พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  2562 โดยการบูรณาการสมรรถนะการเรียนรู้        บูรณาการกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องพึงรู้หรือปฏิบัติได้ตามระดับช้ัน และเป็นไปตามบริบทท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนเขาดินวิทยา
คาร ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

การใช้สมรรถนะการเรียนรู้ได้เน้นตามกรอบสมรรถนะการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีสมรรถนะการเรียนรู้จำนวน                 10 
สมรรถนะการเรียนรู้ดังนี้   

1. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. กระบวนการสืบสอบทางวิทย์และจิตวิทย์ 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ทักษะการคิดช้ันสูงและนวัตกรรม 
8. การรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล 
9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
10. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีสำนึกสากล 

 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กำหนดเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู ้เรียนได้บรร ลุเป้าหมาย
สมรรถนะดังนี้ ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการคิดช้ันสูง
และนวัตกรรม การรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ การเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่สำนึกสากล ประกอบกับการพัฒนาสมรรถนะอื่นๆ เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่ติด
ตัวไปใช้ในการดำรงชีวิตสิ่งสำคัญคือ ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องได้ ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน  
ครอบครัว และบุคคล ท้ังภาครัฐและเอกชนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษา ตาม(ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช .… ระดับประถมศึกษา มีความสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการ
นำไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ตามความมุ่งหวังสู่การเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ อันจะเป็นกำลัง
สำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป 
 
 
      โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้      

โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 และ 2561 

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 เรื่องการจัดต้ังพื้นท่ี 

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพื่อให้เกิด
รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจาก
ส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบรืหารจัดการพื้นท่ีด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระ
ในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป  ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา โดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดทำกรอบสมรรถนะการเรียนและฝึกอบรม ให้แก่ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และให้ปรับใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)     เริ่มต้นต้ังแต่ปีการศึกษา 2565 
  ทั้งนี ้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันท่ี 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จึงประกาศใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะดังกล่าว ต้ังแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 (นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์)    (นางสาววิไล กวางคีรี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน     ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
           โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
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ตอนที่ 1 
สาระสำคัญบริบทสถานศึกษา 

 
ข้อมูลบริบทสถานศึกษา 
   โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ต้ังอยู่เลขท่ี 169/2 หมู่ท่ี 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71110   
หมายเลขโทรศัพท์ 034-604098  หมายเลขโทรสาร034-604099 
  E-mail  : kd.kan1.school@gmail.com 
  Website : https://sites.google.com/site/khaodinvittayakan 
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล2 – 
มัธยมศึกษา  ปีท่ี 3 จำนวน 19 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ จำนวน 14 ไร่ 44 ตารางวา 
   สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมในชนบท ในเขตเทศบาลตำบลท่าล้อ   
ประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย มีการประกอบอาชีพจำแนกตามสัดส่วนโดยประมาณ คือ
อาชีพทางการเกษตร  อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่น เช่น รับราชการ ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัดท่ีอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน มีจำนวน 2 แห่ง คือ วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ และวัด
เทวธรรมสงฆ์ ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนนั้น ยังคงมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆท้ังทางด้านศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยมีวัดเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรม 
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฉลาดรู้ มีทักษะชีวิต มีความเจริญแห่งตน มีทักษะความสามารถ 
ขั้นสูง  รู้เท่าทันส่ือ มีคุณลักษณะพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ต่ืนรู้สำนึกสากล  และสืบสานศาสตร์พระราชา 
 
พันธกิจสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา 
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1.4 สมรรถนะการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. กระบวนการสืบสอบทางวิทย์และจิตวิทย์ 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ทักษะการคิดช้ันสูงและนวัตกรรม 
8. การรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศและดิจิทัล 
9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
10. การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง/ต่ืนรู้ท่ีสำนึกสากล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 2561 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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คุณภาพผู้เรียน (แยกช้ัน/ระดับชั้น/ช่วงชั้น) 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Competency) 
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สมรรถนะท่ี 2 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life) 
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สมรรถนะท่ี 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry and 
Scientific Mind) 
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สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
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สมรรถนะท่ี 5 ทักษะชีวิตและความเจริญแหงตน (Life Skills and Personal Growth) 
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สมรรถนะท่ี 6 ทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ (Career Skills and 
Entrepreneurship) 
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สมรรถนะท่ี 7 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher - Order Thinking Skills and 
Innovation) HOTS: Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking 
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สมรรถนะท่ี 8 การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital 
Literacy : MIDL) 
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สมรรถนะท่ี 9 การทำงานแบบรวมพลังเปนทีม และมีภาวะผูนำ (Collaboration Teamwork 
and Leadership) 
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สมรรถนะท่ี 10 การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง/ต่ืนรูที่มีสำนึกสากล (Active Citizen with Global 
Mindedness) 
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การวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
ความสำเร็จของโรงเรียน 

ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร 

-น ัก เร ียนม ีระ เบ ียบว ินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ เหมาะสมตาม
ช่วงวัย  
-นักเรียนมีกิริยามารยาทที่ดี
งาม มีสัมมาคารวะ 
 -นักเรียนมีความพร้อม รับ
การเปลี ่ยนแปลงเรื ่องการ
พัฒนาการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

-ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมก ับว ิชาท ี ่สอน มี
ความรับผิดชอบกระตือรือร้น
ในการจ ัดการเร ียนร ู ้ทำให้
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  
-ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถปร ับ เปล ี ่ ยน
กระบวนวิธ ีในการทำงานให้
สอดรับกับแนวทาง/นโยบาย
ได้ด ี เคารพในข้อตกลงของ
กลุ่ม/ท่ีประชุม  
-ครูมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีต่อกันใน
เชิงบวก 

-ผู ้บริหารมีความสามารถใน
การนำทีมงานในการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ ทำให้
ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
การคาดการอนาคตความสำเร็จของโรงเรียน 

1. นักเรียนเป็นผู้วินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ   
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และวิพากษ์อย่าง 

มีวิจารณญาณ     การคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
3. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือและสถานการณ์ร่วม 

สมัย ท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุ่น ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ ส่งผล
ต่อการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้นตามระดับความสามารถ 

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
5. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2 
สาระการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
2.1 วิสัยทัศน์หลักสูตร (Curriculum Concept) 

สร้างเสริมวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ  พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และ
วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ของโรงเรียน (School Competency) 
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2.3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) 
ภาษาไทย 1.5 (60) ภาษาไทย 1.5 (60) 
คณิตศาสตร์ 1.5 (60) คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.0 (80) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.0 (80) 
สังคมศึกษา ฯ 1.5 (60) สังคมศึกษา ฯ 1.5 (60) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) 
ศิลปะ 1.0 (40) ศิลปะ 1.0 (40) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) การงานอาชีพ 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) 
หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) 
ผักสวนครัว 1.0 (40) ผักสวนครัว 1.0 (40) 
งานช่างเสริมอาชีพ 0.5 (20) งานช่างเสริมอาชีพ 0.5 (20) 
สร้างสรรค์งานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

0.5 (20) สร้างสรรค์งานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมนักเรียน 

1. ลูกเสือ – เนตร
นารี 

2. ชุมนุม / ชมรม 

 
15 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
3. ลูกเสือ – เนตร

นารี 
4. ชุมนุม / ชมรม 

 
15 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
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2.4 การวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
 

การวิเคราะห์หลักสูตรสมรรถนะการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สมรรถนะการเรียนรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาษาไทย           
คณิตศาสตร์           
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
สังคมศึกษา ฯ           
ประวัติศาสตร์           
สุขศึกษาและพลศึกษา           
ศิลปะ           
การงานอาชีพ           
ภาษาอังกฤษ           
รายวิชาเพิ่มเติม 
หน้าท่ีพลเมือง           
ผักสวนครัว           
งานช่างเสริมอาชีพ           
สร้างสรรค์งานด้วย
คอมพิวเตอร์ 

    
 

      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
กิจกรรมแนะแนว           
กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ – เนตรนารี 
ชุมนุม / ชมรม 

          

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
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2.5 คำอธิบายรายวิชาฐานสมรรถนะ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

• ภาษาไทย 

• คณิตศาสตร์ 

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• สังคมศึกษา ฯ 

• ประวัติศาสตร์ 

• สุขศึกษาและพลศึกษา 

• ศิลปะ 

• การงานอาชีพ 

• ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
 

• หน้าท่ีพลเมือง 

• ผักสวนครัว 

• งานช่างเสริมอาชีพ 

• สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 21101  ภาษาไทย                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                   เวลา   60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5   หน่วยกิต   
   
          ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย  
รูปแบบ อย่างตั้งใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ  เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน  และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์   
          พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และ เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่น เข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง   
          อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถ ในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถ ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิง ท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต   
          เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม  
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย  และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง   
          เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                         
          ฝึกการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามทำนองและ
หลัก วิธีการอ่าน  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน  ระบุเหตุผล แสดงความคิดเห็นจากข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น  อธิบายความหมายคำท่ีมีหลากความหมายโดยเปรียบเทียบจากบริบทต่าง ๆ จากเรื่อง
ท่ีได้อ่าน  

คัดลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และ 
สละสลวย เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นจากส่ือท่ีได้ฟังได้ 

อ่าน และดู พูดแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความ
น่าเชื ่อถือของสื่อที่มีเนื ้อหาโน้มน้าวใจ อธิบาย ลักษณะของเสียงภาษาไทย ศึกษาการสร้างคำใน
ภาษาไทย ได้แก่ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน  คำพ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย วิเคราะห์
ความแตกต่างของภาษาพูด ภาษาเขียนแต่งบทร้อยกรงอประเภทกาพย์ยานี 11  ท่องจำบทอาขยานท่ี
กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า สามารถนำความรู้และข้อคิด จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน   
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ใช้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ ตีความ อธิบาย
วิเคราะห์ความและสรุปความ หลักการคัดลายมือ หลักการเขียนสื่อสาร ได้แก่ การเขียนเรียงความ 
ย่อความ จดหมาย เขียนแสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ ใช้หลักการใช้ภาษา ได้แก่ ลักษณะ
ของเสียงในภาษาไทย หลักการสร้างคำ การวิเคราะห์ภาษาพูด ภาษาเขียน หลักการแต่งบทร้อยกรอง 
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม1/9 
ท2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 ,ม.1/8, ม1/9 
ท3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 
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สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ท 21102  ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60  ชั่วโมง จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างตั้งใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 

อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิงท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต 

เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                       
 ฝึกการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามทำนองและ
หลักวิธีการอ่าน  จับใจความสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน  ระบุเหตุผล แสดงความคิดเห็นจากข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น อธิบายความหมายคำท่ีมีหลากความหมายโดยเปรียบเทียบจากบริบทต่าง ๆ จากเรื่องท่ีได้
อ่าน ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ในระดับท่ียากขึ้น เขียนส่ือสารโดยใช้
ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และ สละสลวย เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม 
และ สละสลวย เขียนเรียงความ เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียด
สนับสนุน เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ได้ฟัง ได้อ่าน และดู เขียน
การดูและการสนทนา  ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ เข้าใจธรรมชาติของภาษา 
และหลักภาษาไทย รักษาภูมิปัญญาทางภาษา เข้าใจการเปล่ียนแปลงทางภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรอง มี
มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน 
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 ใช้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ ตีความ อธิบาย
วิเคราะห์ความและสรุปความ หลักการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ หลักการเขียนส่ือสาร ได้แก่การเขียน
เรียงความ ย่อความ จดหมาย เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงานโครงงาน ใช้ทักษะการฟัง 
การพูด การประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ การพูดรายงาน ศึกษาวิเคราะห์คำ 
และหน้าท่ีของคำในประโยค หลักการคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7, ม.1/8, ม1/9 
ท2.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7 ,ม.1/8, ม1/9 
ท3.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,  ม.1/6 
ท4.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,  ม.1/6 
ท5.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด  35  ตัวชี้วัด 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 
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สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
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สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
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สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ท 22101    ภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1         เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5   หน่วยกิต 
 

ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างต้ังใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 

อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิงท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต 

เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                       
 อ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ จับใจความสำคัญ สรุปความ และ  
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เขียนผังความคิดจากบทเรียนที่อ่าน วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกนา 
ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนพรรณ เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความ จากเรื ่องที่อ่าน เขียนจดหมายธุรกิจ พูดสรุปใจความสำคัญของเรื ่องที่ฟังแล ะดู 
วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจาก
สื่อต่าง ๆ วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคทั้ง 3 รูปแบบ  ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง  ท่องจำบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู 
การพูดและการเขียน 
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 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม 
และหลักการอ่านออกเสียงมีบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความสรุปความ 
อธิบายวิเคราะห์ความ ทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น การพูดวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  หลักการคัดลายมือ หลักการเขียนส่ือสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้าน
การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย  

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท1.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7 
ท2.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7, ม2/8, ม2/9 
ท3.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6 
ท4.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5 
ท5.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5 
รวมทั้งหมด  32   ตัวชี้วัด 
 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 
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สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
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ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 ท 22102    ภาษาไทย                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างต้ังใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 

อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิงท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต 

เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                       
 อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้ง ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของเขียน ประเมินค่าหรือ
แนวความคิดที่ได้จากการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากเรื่องที่อ่าน พูดในโอกาสต่าง ๆ พูด
รายงานเรื่องหรือประเด็นจากการศึกษาค้นคว้า แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ รวบรวมและ
อธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพร้อมยกเหตุผล
ประกอบ  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูดและการเขียน 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ และกระบวนการ
กลุ่ม และหลักการอ่านออกเสียงมีบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความสรุปความ 
อธิบายวิเคราะห์ความ ทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื ่อง การเขียนรายงาน การแต่งบทกลอน 
หลักการพูดและเขียนคำในภาษาต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   
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สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีว ิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท1.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7 
ท2.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6, ม. 2/7, ม2/8, ม2/9 
ท3.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5, ม. 2/6 
ท4.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5 
ท5.1  ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3,  ม. 2/4, ม. 2/5 
รวมทั้งหมด  32   ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  
ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  
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จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 
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และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ท 23101  ภาษาไทย                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 60  ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างตั้งใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 

อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิงท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต 

เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                       
ศึกษาหลักการอ่าน การฟัง การพูด การดู ท้ังการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่าน

ทำนองเสนาะ การจับใจความ การวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตีความ และการสรุป ในลักษณะ
แผนผัง ความคิด หลักการคัดลายมือ การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การย่อความ การเขียนอัตชีวประวัติ
และชีวประวัติ ตลอดจนการเขียนแสดงความคิดเห็น การประเมินเรื่องจากการฟัง การอ่าน การดู โดย
นำเสนอในรูปแบบการพูด หรือ เขียนอธิบาย สนับสนุน โต้แย้ง พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและ
ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา จำแนกคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ 
คำศัพท์ทางวิชาการ ศัพท์วิชาชีพ และการแต่งโคลงสี่สุภาพ  ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องจำและบอกคุณค่า บทอาขยานท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
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 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการกลุ่ม และหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทักษะการอ่านจับใจความ สรุป
ความ อธิบาย วิเคราะห์ ทักษะการฟัง การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน การแต่งโคลงส่ี
สุภาพ หลักการพูดและการเขียนคำในภาษาต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีว ิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท1.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9, ม3/10 
ท2.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9, ม3/10 
ท3.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท4.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท5.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4 
รวมทั้งหมด  36   ตัวชี้วัด 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

สมรรถนะรอง 
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สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
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ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
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สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ท 23102    ภาษาไทย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ฟัง ดู รูปภาพ สัญลักษณ์ คำ ประโยค ข้อความส้ัน ๆเรื่องราวง่าย ๆ ท่ีนำเสนอในหลากหลาย
รูปแบบ อย่างต้ังใจ เข้าใจ และนำความรู้จากการฟัง ดู ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ี
สนใจ เป็นประโยชน์ สามารถพูด หรือเขียนข้อความ เพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 

พูดสื่อสารในสถานการณ์   ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน บอกความรู้สึกนึกคิดของตน เล่าเรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือบอกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงง่าย ๆ ต้ังคำถามและตอบคำถาม
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างส้ัน ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะและผู้รับฟัง 

อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ ่งพิมพ์ และสิ่ง แวดล้อมรอบตัว โดยมีความ 
สามารถในการอ่านคำ ประโยค นิทาน ข้อความสั้นๆ เรื ่องเล่าง่ายๆ แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 
สัญลักษณ์ สามารถตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ หาข้อมูลที่ต้องการ 
และนำความรู้ ข้อคิดจากส่ิงท่ีอ่านไปใช้ในชีวิต 

เขียนคำ ประโยค ข้อความ บันทึก เรื่องส้ัน ๆ เพื่อบอกความคิด ความรู้สึก หรือแต่งเรื่องตาม
จินตนาการ โดยมีความ สามารถในการเขียนเหมาะสมกับวัย เขียนให้เข้าใจง่ายถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และคำนึงถึงผู้อ่านและผู้ท่ีตนเขียนถึง 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย                       
ศึกษาหลักการอ่าน การฟัง การพูด การดู ท้ังการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่าน

ทำนองเสนาะ การจับใจความ การวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ตีความ และการสรุป ในลักษณะ
แผนผัง ความคิด การคัดลายมือ การเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
การเขียนอัตชีวประวัติและชีวประวัติ ตลอดจนการเขียนแสดงความคิดเห็น การประเมินเรื่องจากการ
ฟัง การอ่าน การดู โดยนำเสนอในรูปแบบการพูด หรือ เขียนอธิบาย พูดโน้มน้าว สนับสนุน โต้แย้ง 
จากส่ือต่าง ๆ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนรายงาน โครงงาน และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเขียน  พูด
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าและใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ความรวม ประโยคซับซ้อนและการแต่งโคลงสี่สุภาพ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์และหนังสืออ่านนอก
เวลา ประเมินคุณค่าสรุปออกมาในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ท่องจำและบอกคุณค่า บทอาขยานท่ี
กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
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 ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการกลุ่ม และหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองบทร้อยกรอง  ทักษะการอ่านจับ
ใจความ  อธิบายวิเคราะห์ความ ทักษะการฟัง การพูด  แสดงความคิดเห็น การประเมินค่า
 เพื่อให้มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด การใช้ภาษาไทย และมีนิสัยรักการอ่าน เห็น
คุณค่าของส่ิงท่ีได้ศึกษา และนำไปใช้อ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม  
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท1.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9, ม3/10 
ท2.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6, ม. 3/7, ม3/8, ม3/9, ม3/10 
ท3.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท4.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4, ม. 3/5, ม. 3/6 
ท5.1  ม. 3/1, ม. 3/2, ม. 3/3,  ม. 3/4 
รวมทั้งหมด  36   ตัวชี้วัด 

 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 1 การเรียนรู้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สมรรถนะท่ี 1.1 อ่าน ดู และรับฟังเรื่องท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง  

ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นคล้อยตาม หรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุมีผล 

สมรรถนะท่ี 1.2  พูดส่ือสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตาม 
รูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  

สมรรถนะท่ี 1.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 
รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และส่ือสาร
เรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะท่ี 1.4 ฟัง ดู หรืออ่านเรื่องท่ีสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถพูด หรือเขียนเพื่อส่ือสารเรื่องท่ีศึกษา มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะท่ี 1.5 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย ท้ังภาษาท่ีเป็น 
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 
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สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค21101   คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการ
ที ่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ป ัญหาและคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้  ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสาร
และส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกัน วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ใช้ความรู้เกี ่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง คู ่อันดับ  กราฟของ
ความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะเป็นได้อย่าง
คล่องแคล่วแม่นยำ ในสาระตอไปนี้ 

จำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

สมบัติของเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลัง 
จำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจ

และใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ค 3.1   ม.1/1  
รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     

คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค21102   คณิตศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  
หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้  ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์   คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อน
อธิบาย   คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยันหรือคัดค้านข้อสรุป
หรือข้อความคาดการณ์นั้น ๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อ
คาดเดาหรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ  ใน
สาระตอไปนี้ 

สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจำนวน   
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ความรู้เกี่ยวกับกราฟ  
ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   
ความรู ้ทางเรขาคณิตและเครื ่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง รวมทั ้งโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำ
ความรู้เกี ่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและใช้ความรู ้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.3   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3 
ค 2.2   ม.1/1   ม.1/2 

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด  
 
 
 
สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
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สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 

สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     
คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 
อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  
และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค22101   คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงกับสถานการณ์ ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง   คู่อันดับ  กราฟของ
ความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะเป็นได้อย่าง
คล่องแคล่ว  แม่นยำ มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ ในสาระตอไปนี้ 

สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง   

จำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

การดำเนินการของพหุนาม  และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เข้าใจและใช้การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   

การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.1  ม.2/1   ม.2/2    
ค 1.2  ม.2/1   ม.2/2    
ค 2.1  ม.2/1   ม.2/2       

รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     

คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค22102   คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2          เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ 
และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน 
สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นที่ผิวและปริมาตร  
ความรู้ทางสถิติและความน่าจะเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำ ในสาระตอไปนี้ 
 ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ  เช่น  วงเวียนและสันตรง  รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต  ตลอดจนนำ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง   

สมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เข้าใจและใช้
ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  เข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   
ความรู้ทางถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผ่นภาพจุดแผนภาพต้น – ใบ 

ฮิลโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล  และแปลความหมาย  ผลลัพธ์  รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 2.2  ม.1/1   ม.1/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5 
ค 3.1  ม.1/1    
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     

คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค23101   คณิตศาสตร์             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  
อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง   คู่อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยำ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาและคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้         ในสาระตอไปนี้ 

การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   
ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์   พื้นท่ีผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.2   ม.3/1   ม.3/2    
ค 1.3   ม.3/2   ม.3/3 
ค 2.1   ม.3/1   ม.3/2       
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     

คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 



70 
 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ค23102   คณิตศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน    1.5  
หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกัน   วิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทาง
ออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้   
พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด สามารถใช้ถ้อยคำได้
ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  
ร้อยละ เลขยกกำลัง คู่อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทาง
สถิติและความน่าจะเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว  แม่นยำ              ในสาระตอไปนี้ 
 สมบัติของการไม่เท่ากัน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน  

ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพและแปลความหมาย ผลลัพธ์ 
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

การทดลองสุ่มและนำผลท่ีได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง 

รหัสตัวชี้วัด 
ค 1.3  ม.3/1    
ค 2.2  ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3    
ค 3.1  ม.3/1    
ค 3.2  ม.3/1    
รวมทั้งหมด   6   ตัวชี้วัด  
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สมรรถนะท่ี  2  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 2.1 แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แก้ปัญหาและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบท่ีได้ 
สมรรถนะท่ี 2.2 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง  คิดสะท้อนอธิบาย     

คิดอย่างมีเหตุผล คาดการณ์และสรุปความคิดเห็นของตนเองเพื่อยืนยนัหรือคัดค้านข้อสรุปหรือ
ข้อความคาดการณ์นั้นๆ  อย่างสมเหตุสมผลและใช้เหตุผลแบบอุปนัยในการสร้างแบบรูป  ข้อคาดเดา
หรือใช้เหตุผลแบบนิรนัยในการตรวจสอบข้อสรุปและสร้างเหตุผลสนับสนุนท่ีน่าเช่ือถือ  

สมรรถนะท่ี 2.3 ถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   ส่ือสารและ
ส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  

สมรรถนะท่ี 2.4 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงกับสถานการณ์ศาสตร์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเกิดการเรียนรู้ และแนวคิดใหม่ท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น 

สมรรถนะท่ี 2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน  ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่
อันดับ  กราฟของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นท่ีผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะ
เป็นได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบนัทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะที่  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1          เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

เชื ่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  กล้าแสดงความคิดเห็น 
ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
 อธิบาย สมบัติทางกายภาพรวมทั้งจัดกลุ่มธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ ์และสารผสม โครงสร้างอะตอมและส่วนประกอบ การจัดเรียงอนุภาค ความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของ
สารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับ
การเปล่ียนสถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจาลอง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง
กับการทาหน้าที่ของเซลล์การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของไซเลมและโฟลเอม การ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด กระบวนการแพร่ 
และออสโมซิส รวมทั้งยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจาวัน ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะ
โครงสร้างของดอกที่มีส่วนทาให้เกิดการถ่ายเรณูความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส แว
คิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ ์และสารผสม การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
รูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งเขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลาเลียง
สารในไซเลมและโฟลเอมของพืชและระบุปัจจัยที่จาเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ี
เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง วิเคราะห์ผลจากการใช้โลหะ อโลหะกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี
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ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตของสารบริสุทธิ์และ
สารผสมกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด วิธียายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของ
มนุษย์  
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลบันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ คิดวิ เคราะห์วิจารณ์ คิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.1/1-1/18 
ว 2.1 ม.1/1-1/10 
ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
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สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
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สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
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สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 
หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 

สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  

สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2          เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

เช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความ
เข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  กล้าแสดงความ
คิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
 วิเคราะห์ ความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิและ

เปล่ียนสถานะโดยใช้สมการ Q = mcΔt และ       Q = mL ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร สร้างแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัว หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความ
ร้อน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์
สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน และคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Q สูญเสีย = Q ได้รับ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการถ่ายโอนความร้อน
โดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน ออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก สร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งช้ัน
บรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั ้น อธิบายปัจจัยที ่ม ีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย อธิบายการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์อากาศอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศ อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
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 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายท่ีมีการใช้
งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการ
บนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การ
จัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้ส่ือและ
แหล่งข้อมูล 
 นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่
สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลบันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.2  ม.1/1 ว 2.3 ม.1/1-1/7  ว 3.2 ม.1/1-1/7  
ว4.2   ม1/1 , ม1/2, ม1/3, ม1/4 
รวมทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย

การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
สมรรถนะรอง 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 
การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 
หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 

สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
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สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 160 ชั่วโมง  จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

เชื ่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันดว้ย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย กล้าแสดงความคิดเห็น 
ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
 ระบุ  อธิบาย  ตระหนัก  บรรยาย  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  แยก  ตระหนักถึง
ความสำคัญ อวัยวะ  หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ  กลไกการหายใจเข้าและออกโดย
ใช้แบบจำลอง  ความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หายใจให้ทำงานเป็นปกติ  อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต   
ความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนท่ีช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ  โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  การ
ทำงานของระบบหมุนเวียนของเลือดโดยใช้แบบจำลอง  การเปรียบเทียบอัตราการเต็นของหัวใจ 
ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม  ความสำตัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ  อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกาย  ความสำคัญของระบบประสาท โดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและ
ไขสันหลัง  อวัยวะและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง  
ผล ของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเอง
ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง   การตกไข่  การมีประจำเดือน  การปฏิสนธิ  และการพัฒนาของไซโกตจ
นคลอดเป็นทารก  วิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีกำหนด  ผลกระทบของการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร  โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 
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 การแยกสารโดยการระเหยแห้ง  การตกผลึก  การกลั่นอย่างง่าย  โครทาโทกราฟีแบบ
กระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยช้หลักฐานเชิงประจักษ์  นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

  การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย  ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร รวมทั้งผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ใน
หน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  ความสำคัญ
ของการนำความรู ้ เร ื ่องความเข้มข้นของสารไปใช้  โยการยกตัวอย่างการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยี ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที ่เกิดขึ้นต่อชีว ิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร
และอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ัง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูล
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ว1.2 ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6,  ม. 2/7,  ม. 2/8,  ม. 2/9,  ม. 

2/10,  ม. 2/11,  ม. 2/12  ม.2/13,  ม. 2/14,  ม. 2/15,  ม. 2/16,  ม. 2/17 
ว2.1    ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6.1/1,  ม. 1/2,  ม. 1/3,  ม. 1/4,   

ม. 1/5,  ม. 1/6 
ว 4.1  ม2/1 , ม2/2  ม2/3 ,ม2/4,ม2/5 
รวมทั้งหมด 28    ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย

การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
สมรรถนะรอง 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะที่  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 
การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 

หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 

สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
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สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 22103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2         เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

เชื ่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  กล้าแสดงความคิดเห็น 
ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

พยากรณ์  เขียนแผนภาพ  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  วิเคราะห์  อธิบาย  ตระหนักถึง  
เปรียบเทียบ  คำนวณ  แปลความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง  ตรวจวัดสมบัติบางประการ การ
เคลื่อนที่ของวัตถุที ่เป็นผลของแรงลัพธ์ที ่เกิดจากแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน  
แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์เกิดจากแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน    ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความดันของของเหลว  แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  แผนภาพแสดงแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุในของเหลว  แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรง
เสียดทาน  แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ท่ีกระทำต่อวัตถุ  ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรง
เสียดทาน  วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  
โมเมนต์ของแรง  แหล่งของสนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนาม  แผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุ  ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุท่ี
อยู่ในสนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ  อัตราเร็ว  ความเร็วของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ  แผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 
 งานและกำลังที ่เกิดจากแรงที ่กระทำต่อวัตถุ  หลักการทำงานของเครื ่องกลอย่างง่าย  
ประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง  
การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมี
ค่าคงตัว  การเปลียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์ 
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 กระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลกระทบจาการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำ
บรรพ์  ผลจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์/แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  ข้อดีและ
ข้อจำกัดของพลังงานทดแทน  แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น   
 โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี  กระบวนการผุพังอยู่กับที่  การกร่อนและ
การสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง  ผลของกระบวนการดังกล่าวที ่ทำให้ผิวโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน  กระบวนการเกิดดิน  ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน  สมบัติบาง  ปัจจัยและกรบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน  และแหล่งน้ำใต้ดินจากแบบจำลอง  
การใช้น้ำและแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  กระบวนการเกิดและผลกระทบของ
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม  หลุมยุบ  แผ่นดินทรุด 
 ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มี
การใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือสาร 
แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ  
วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน  นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูล
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

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

ม. 2/10,  ม. 2/11,  ม. 2/12  ม.2/13,  ม. 2/14,  ม. 2/15  
ว 2.3    ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6 
ว 3.2    ม.2/1,  ม. 2/2,  ม. 2/3,  ม. 2/4,  ม. 2/5,  ม. 2/6 ,ม. 2/7,  ม. 2/8,  ม. 2/9,  ม. 
2/10,   ว. 4.2   ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 
รวมทั้งหมด     35  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย

การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
สมรรถนะรอง 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 
การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 

เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 

แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 

หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 

สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
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สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 160 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

เช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความ
เข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  กล้าแสดงความ
คิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

อธิบาย  สร้างแบบจำลอง  ตระหนักถึง  บอก  เปรียบเทียบ  ระบุ  วิเคราะห์  ออกแบบ  
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการสำรวจ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
กับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งท่ีอยู่เดียวกันท่ีได้จากากรสำรวจ ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงาน
ในสายอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสม
สารพิษนส่ิงมีชีวิตในโซ่อหาร ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลาย
สมดุลของระบบนิเวศ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การ
เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณอัตราส่วนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ ่นลูก ความ
แตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำ
ให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิด
โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ี
อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที ่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ ่งมี
ข้อสนับสนุน ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที ่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์ คุณค่าและ
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสมโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโยใช้
แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิม
ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดและเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ี
มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบ
ในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมี โดยบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์การอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลาย  ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งผลของความดัน
ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  ความสำคัญของการนำความรู้เ รื่องความ
เข้มข้นของสารไปใช้  โดยการยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ในอนาคต 
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม พลังงาน การขนส่ง การเกษตรและอาหาร 
และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดย ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องกับลักษณะของงาน เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
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รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1 ม.3/1,  ม.3/2 ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6 
ว 1.3 ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6, ม3/7,ม.3/8,  ม.3/9,  

ม. 3/10,  ม.3/11,ม. 3/12,  ม. 3/13 
ว 2.1  ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6, ม3/7,ม.3/8 
ว 4.1   ม3/1,  ม3/2, ม3/3,ม3/4,ม3/5   
รวมทั้งหมด  32   ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 
อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 
หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 

สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  

สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา  ว 23103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2          เวลา 160 ชั่วโมง  จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

เชื ่อมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน คาดคะเน หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยใน
การสำรวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ เขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดของตน หรือเพื่อนำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  กล้าแสดงความคิดเห็น 
ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

วิเคราะห์ เขียนกราฟ ใช้ เขียนแผนภาพ อธิบาย คำนวณ สร้างแบบจำลอง ออกแบบการ
ทดลอง ทดลอง  วัดความสว่าง ยกตัวอย่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน คำนวณปริมาณที ่ เก ี ่ยวข้องโดยใช้สมการ V=IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัด
ปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ
อนุกรมและแบบขนาน  วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน การทำงานของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า  การหาค่า
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W=Pt การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  

 การเกิดคล่ืนและส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กฎ
การสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใส่ท่ีแตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคล่ือนท่ีของแสงแสดง
การเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ การเคล่ือนท่ี
ของแสง การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสว่างที่มีต่อดวงตา การวัดความสว่างของ
แสง คุณค่าของความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
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อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์   การเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  
 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและ
ประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความ
น่าเชื ่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ  ผลกระทบจากข่าวสารท่ี
ผิดพลาด  การรู้เท่าทันส่ือ  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ประมวลผล  สร้างทางเลือก  และนำเสนอการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูล
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสตัวชี้วัด                   
ว 2.3    ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3,  ม.3/4,ม. 3/5,  ม. 3/6, ม3/7,ม.3/8,  ม.3/9,  

ม. 3/10,  ม.3/11,ม. 3/12,  ม. 3/13 ,ม.3/14,  ม.3/15, ม. 3/16,  ม.3/17,ม. 
3/18   ม. 3/19, ม3/20,ม.3/21 
ว 3.1    ม.3/1,  ม.3/2, ม. 3/3 
ว 4.2   ม3/1,  ม3/2, ม3/3,ม3/4 
รวมทั้งหมด    28    ตัวช้ีวัด 
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สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี 3.1 สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลของปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

สมรรถนะท่ี 3.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในชีวิตประจำวันด้วย
การใช้หลักเหตุผล และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่  

จัดลำดับความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้ว 

ต้ังสมมติฐานของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของ
วิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ี 
กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การบันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์   
อื่น ๆ 

สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถ 
ประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออก 

และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่าง 

เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม  

ท้ังในบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูล 
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อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะรอง 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและ 

ความถนัดของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี  

ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตาม 
หลักตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา  
เข้าใจและช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดย 
ใช้ทักษะการเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยกุต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะ 

อาชีพปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของ 
งาน และใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม  
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 .แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมใน 

การทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและ
การผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 
 



111 
 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถ 
วางแผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม  

และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร  
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้ 
เท่าทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร  
ในการทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการ 
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการ 
แก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะท่ี 3.3  ต้ังคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจำวัน คาดคะเน 
หาคำตอบและคิดวิธีการหาคำตอบ โดยอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยในการสำรวจตรวจสอบ เก็บ
ข้อมูล สรุปคำตอบ และเขียนรายงานได้ 
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สมรรถนะท่ี 3.4 สามารถเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจ และความคิดของตน หรือเพื่อ
นำเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  

สมรรถนะท่ี 3.5 กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถช้ีแจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 

สมรรถนะท่ี 3.6 นำคำตอบท่ีได้จากการสืบสอบไปคิดสร้างต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21101   สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน   1.5  หน่วยกิต 
 
 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
 รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระ
ต่างๆต่อไปนี้  
 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวติั
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า
ของ   ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ  การกระทำของบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้าน ศาสนสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง  ประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตน
ในวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด ได้ถูกต้อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย อธิบายเกี่ยวกับพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติ  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนับถือ  การประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าของ    ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 
นำแนวทางพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหน ไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข ปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื ่นในสถานการณ์ต่างๆ  การปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญา ตามหลักอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด การ
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นำเสนอการกระทำของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้าน ศาสนสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 
บำเพ็ญประโยชน์การบำเพ็ญประโยชน์ และการบำรุงรักษาวัด จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนตามศาสน
พิธี พิธีกรรม การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิด
แบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย แนว
ทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย อย่างยั่งยืน วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา การ
สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 
 ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย  
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ส 1.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9  
    ม.1/10 ม.1/11 
 ส 1.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
 ส.5.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
 ส.5.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
 รวม  23 ตัวชี้วัด 
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          สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 
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สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
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สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส21102   สังคมศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง กำหนดเป้าหมายชีวิตตามความสามารถและความถนัดของตน  และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

รับรู ้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และ
เปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร    และการเงิน 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระ
ต่างๆต่อไปนี้  

กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทการ
ถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน  หลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป การเคารพ
ในสิทธิของตนเองและผู้อื่น การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนด อุปสงค์และอุปทาน ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ 
คนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  ความหมายและความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์ สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ความเป็นมาหลักการ
และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย   



119 
 

พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก  
ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิดภัยพิบัติของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย    
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 
 รหัสตัวชี้วัด 

ส 2.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ส 2.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ส 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/1 
ส 3.2  ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ส.5.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ส.5.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4 
รวม 21 ตัวชี้วัด 

 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22101   สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดข้ึน 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ

ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระ

ต่างๆต่อไปนี้  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน   โครงสร้าง และ

สาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและ
มรดกของชาติ ความสำคัญของพระพุทธ -ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด วิเคราะห์
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ  มาตราส่วน ทิศ 
และสัญลักษณ์  ประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 
ได้ถูกต้อง แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าของ    ศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนศาสนพิธี พิธีกรรม การบำ เพ ็ญประ โยชน ์  และกา ร
บำรุงรักษาวัด การสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
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ศาสนาที่ตนนับถือ คุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

การเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรป แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป อย่างยั่งยืน  ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป สำรวจและระบุทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรป  คุณค่าและการนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 
   ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 
 ส 1.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
 ม.5.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ม.5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 รวม  23 ตัวชี้วัด 
 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
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สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
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สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส22102   สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการ

ขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และ

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป 

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวางแผนการลงทุน การ 
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน  

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระ
ต่างๆต่อไปนี้  

ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและ 
ประเทศ ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  บทบาท
หน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเง ินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ความหมายและ
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  กระบวนการในการตรากฎหมาย  ความเป็นมาหลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
กำหนด อุปสงค์และอุปทาน 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  มาตรา 
ส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ สำรวจและระบุทำเลที่ตั ้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปแอฟริกา ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปแอฟริกา 
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา 
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 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย  กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.2  ม.2/1 ม.2/2 
 ส 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/1 
 ส 3.2  ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
 ม.5.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
 ม.5.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 
 รวม 16 ตัวชี้วัด 
 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส23101   สังคมศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัดของตน  และ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมที่ เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนา  ท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระ
ต่างๆต่อไปนี้  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สังฆคุณ และข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ประวัติวันสำคัญ
ทางศาสนาตามท่ีกำหนดและการปฏิบัติตน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และความสงบสุขแก่โลก พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด การประพฤติตนแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดความแตกต่าง และวิถีการดำเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ หน้าท่ีและบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีกำหนด
ได้ถูกต้อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ  การพัฒนาอย่างยั ่งยืน การปฏิบัติตนเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศเบื ้องขวา ในทิศ 6 ของ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติ  หน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร ในศาสนพิธี
พิธีกรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แนวทางการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ การสวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน   เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว เห็น
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คุณค่าการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ของตนนับถือ 
ยอมรับความแตกต่างและวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ อย่างยั่งยืน  ทำเลท่ีต้ัง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ  ปัญหาจากปฏิสัมพันธ ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ 
ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง
จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ส 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 
    ม.3/9 ม.3/10 
  ส 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7  
  ส 5.1 ม.3/1 ม.3/2 
  ส.5.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 
 รวม 24  ตัวชี้วัด 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
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สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
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สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
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สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส23102   สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน    1.5  หน่วยกิต 
 

มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้และสามารถ
ตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการบันทึกผลการ
แก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตน บอก ยกตัวอย่าง สืบค้นข้อมูล 
นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆต่อไปนี้  

ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง ระบอบการปกครองแบบ 
ต่างๆ ท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และ
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแก้ไข  แนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
เกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ การ
ปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศลักษณะทางกายภาพของทวีปทวีป
อเมริกาใต้ ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อทำเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาใต้ ท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาใต้  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาใต้ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปทวีปอเมริกาใต้  ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   กระบวนกลุ่ม  กระบวนสืบค้น  กระบวนการทาง

จริยธรรม  กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ส 2.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
 ส 2.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
 ส 3.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
 ส 3.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 
 ส.5.1  ม.3/1 ม.3/2 
 ส.5.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4 ม.3/5 
 รวม   25 ตัวชี้วัด 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 
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สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 
 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามรูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง 
สามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการ
แก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 อธิบายความสำคัญของระบบประสาท  และระบบ ต่อมไร้ท่อที ่มีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโต  และพัฒนาการของวัยรุ ่น  วิธีดูแลระบบประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงาน
ตามปกติ  วิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศอย่าง
เหมาะสม 

เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  

เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศ การสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสุขภาพ  อธิบายความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิต
ท่ีมีสุขภาพดี 

เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหว   ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ี
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความ
สนใจอย่างเต็มความสามารถ  มีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื ่นปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงตามชนิดกีฬาท่ีเลือกเล่นรักการออกกำลังกาย  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา 
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
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รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.1/1   
พ2.1   ม.1/1  ม.1/2  
พ3.1   ม .1/1    
พ3.2   ม.1/1   ม.1/2     ม.1/3 
พ.4.1 ม.1/1  
พ.5.1  ม.1/1  ม.1/2 
รวมตัวช้ีวัด    10   ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 



144 
 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ21102  สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2        เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา  
โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่น
ได้ 
 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์
ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  แสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย   มีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ  ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน   สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  วิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ  เลิก  สารเสพติด โดยใช้ทักษะ
ต่าง ๆ 

เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว  เพศ   การสร้างเสริมสุขภาพ   การดำรงสุขภาพ   การ
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ 

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมได้โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่าง
ละ 1 ชนิด    นำหลักความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น  วางแผนการรุกและการป้องกันในการ
เล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ   วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬา 

ร่วมมือในการเล่นกีฬา  และการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนานของตนเองกับผู้อื่น  ร่วม
กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม    เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  และมีน้ำใจนักกีฬา 
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รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.1/3   ม.1/4  
พ2.1   ม.1/2  
พ3.1   ม .1/2   ม.1/3 
พ3.2   ม.1/4   ม.1/5     ม.1/6 
พ.4.1  ม.1/3 ม.1/4   
พ.5.1  ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 
รวม 13   ตัวชี้วัด 
 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 
 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 
 พูดสื่อสาร มีศิลปะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามรูปแบบการพูด สามารถใช้
ถ้อยคำได้ถูกต้องตามหลักของการใช้ภาษา และระดับภาษา  
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง 
สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าและส่ือสารเรื่องท่ีเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 

อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  ระบุ
วิธีการ  ปัจจัยและแหล่ง  ท่ีช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื ่องเพศปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน  เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล  การใช้เทคโนโลยีความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ เห็นคุณค่าตนเอง และเรื ่องเพศ   มีการสร้างเสริม
สุขภาพ   การดำรงสุขภาพ   

นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูล ท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหว ในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล  ท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในบริบทของตนเอง 

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเล่นกีฬาไทย
กีฬาสากล  ท้ังประเภทบุคคลและทีมได้   อย่างละ 1 ชนิด    

เลือกเข้าร่วมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัด  ความสนใจ  ชื่นชมกีฬาไทยและกีฬา
สากล ท้ังประเภทบุคคลและทีมได้   อย่างละ 1 ชนิด   
 
 



151 
 

รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.2/1  
พ2.1   ม.2/1 ม.2/2 
พ3.1   ม .2/1   ม.2/2 
พ3.2   ม.2/1   ม.2/2 
พ.4.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
พ.5.1  ม.2/1 
รวมตัวช้ีวัด    11   ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ22102   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง 
สามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่น  อธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ความสำคัญของความเสมอภาค ทางเพศ และวางตัวได้
อย่างเหมาะสม  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต   และวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์เส่ียง 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตน   เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี ่ยงสถานการณ์ คับขันที่อาจนำไปสู่
อันตราย เห็นคุณค่าตนเอง  มีการสร้างเสริมสุขภาพ   การดำรงสุขภาพ  และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหว   ท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน และนำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความ
มุ่งมั่น 

มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่  วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม  มีวินัย  ปฏิบัติตามกฎ 
กติกาและข้อตกลง 
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ในการเล่นกีฬาท่ีเลือก  มีน้ำใจนักกีฬา   มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 

รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.2/2 
พ2.1   ม.2/6   ม.2/4 
พ3.1   ม .2/3 
พ3.2   ม.2/3   ม.2/4  ม.2/5 
พ.4.1  ม.2/4  ม.2/5    ม.2/6   ม.2/7 
พ.5.1  ม.2/2 ม.2/3 
รวมตัวช้ีวัด     13    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง 
สามารถเขียนสรุปเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
กาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
 ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง  อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เลขยกกำลัง  คู่อันดับ  กราฟ
ของความสัมพันธ์ เรขาคณิต  พื้นที่ผิวและปริมาตร  ความรู้ทางสถิติและความน่าจะเป็นได้อย่าง
คล่องแคล่ว แม่นยำ 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่
ละช่วงของชีวิต   อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ   เสนอแนวทางป้องกันโรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรง  และ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการดำเนินชีวิต 

เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ได้อย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม
เป็นระบบ  มีมารยาทในการเล่น     และดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีความภูมิใจท่ีได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา 
รักการออกกำลังกาย และมีความภาคภูมิใจ 
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รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.3/1  
พ2.1   ม.3/1 
พ3.1   ม .3/1 
พ3.2   ม.3/1   ม.3/2 
พ.4.1  ม.3/1   ม.3/2    ม.3/3 
พ.5.1  ม.3/1   ม.3/2  ม.3/3 
รวมตัวช้ีวัด     11    ตัวชี้วัด 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ23102   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   เวลา  80 ชั่วโมง  จำนวน  2 หน่วยกิต      
 
 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
กาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และ
เปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินการ
แก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น  ส่ือ โฆษณาท่ีมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน่   ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ  สาเหตุการตั้งครรภ์  
และการเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  การดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ   การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี
 เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว   มีการสร้างเสริมสุขภาพ   การดำรงสุขภาพ  การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกันและใช้ในการเล่นกีฬาท่ีเลือก นำหลักการความรู้และทักษะใน
การเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม     และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นระบบ  นำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  
และข้อตกลง ในการเล่นตามชนิดกีฬาท่ีเลือกและนำแนวคิด ท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนใน
สังคม  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็น
ประจำ 

ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์  ของการเล่น ร่วมกิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ  ใน
การแข่งขนัและช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น          
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รหัสตัวชี้วัด 
พ1.1    ม.3/2  ม.3/3       
พ2.1   ม.3/2  ม.3/3     
พ3.1   ม .3/2   ม.3/3   
พ3.2   ม.3/3   ม.3/4    ม.3/5   
พ.4.1  ม.3/4   ม.3/5   
พ.5.1  ม.3/4   ม.3/5 
รวมตัวช้ีวัด     13    ตัวชี้วัด 

 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1    เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         
 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

บรรยาย ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์    และส่ิงแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ  ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และความสมดุล 

ประเมิน  เปรียบเทียบ  ความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์    งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล   บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ี
กำหนดให้ 

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ฟังดนตรีแต่ละประเภท  เปรียบเทียบอารมณ์  ความรู้สึก   ในการฟังดนตรี  บรรยายประเภท
ของละครไทยในแต่ละยุคสมัยเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกนั  
จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างๆ  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย  อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์
หรือความคิดของผู้ชม  อ่าน  เขียน  ร้อง  โน้ตไทย และโน้ตสากล  ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบ  การร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลาก หลายรูปแบบ   
 แสดงความคิดเห็นต่อ  อารมณ์ของบทเพลง  ความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบา   ท่ี
แตกต่างกัน นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้นน่าช่ืนชม ใช้
เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวงัและ
รับผิดชอบ   

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน 
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  รหัสตัวชี้วัด 
 ศ  1.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม. 1/6        
 ศ  1.2    ม.1/1    ม.1/2  ม.1/3   
 ศ  2.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5   ม. 1/6   ม. 1/7   ม1/8                   

ม 1/9    
 ศ  2.2    ม.1/1   ม.1/2    
 ศ  3.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5   
 ศ  3.2    ม.1/1   ม.1/2          
 รวม        25      ตัวชี้วัด    

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 



168 
 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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       คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 21102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ภาคเรียนที่  2   เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         

 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว  3 มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล 

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอสิระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง  แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่าย 
ๆ  ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว    มี
ความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ช่ืนชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง  ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ ใน
การพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า และการเคล่ือนไหว 

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะ 
อย่างอิสระ  ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน 
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   รหัสตัวชี้วัด 
 ศ  1.1    ม.1/4   ม.1/5   ม. 1/6        
 ศ  1.2    ม.1/1    ม.1/2  ม.1/3   
 ศ  2.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5   ม. 1/6   ม. 1/7   ม1/8    
    ม 1/9    
 ศ  2.2    ม.1/1   ม.1/2    
 ศ  3.1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3  ม.1/4   ม.1/5   
 ศ  3.2    ม.1/1   ม.1/2          
 รวม        24      ตัวชี้วัด    

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 
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สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 



173 
 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะที่  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 22101   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่  1   เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         

 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

ระบุ  บรรยาย  ความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ   รูปแบบการใช้
วัสดุ  อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  บรรยายถึงการ
เปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหาของงาน 
 เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  ระบุปัจจัยสำคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี  และนาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่น
ท่ีเคยนิยมกันในอดีต  บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ   

อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาวาดภาพ
ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ  การสร้างเกณฑ์ในการประเมิน
และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 

อ่าน  เขียน  ร้องโน้ตไทยและโน้ต สากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง  สร้างสรรค์การแสดงโดย
ใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์
หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม   แสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือ
มหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต   
  มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์อย่างสนุกสนาน 
  
 
 
 



175 
 

 รหัสตัวชี้วัด 
 ศ  1.1   ม.21    ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4    ม.2/5   ม. 2/6   ม2/7     
 ศ  1.2   ม.2/1   ม.2/2 ม.2/3   
 รวม        10      ตัวชี้วัด    
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 
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สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ศ 22102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่  2   เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         

 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และนำเสนอตัวอย่างประกอบ
เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทย และสากล 

บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง  และอิทธิพลของวัฒนธรรม และ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย  ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของ
ละคร 

การนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน  วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ 
ของตัวละคร 
 ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง  ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง 
หลังจากการฝึกปฏิบัติ  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง  เช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์
และการละคร  กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์อย่างสนุกสนาน    
 รหัสตัวชี้วัด 
 ศ  2.1    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม. 2/6   ม. 2/7    
 ศ  2.2    ม.2/1   ม.2/2    
 ศ  3.1    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   
 ศ  3.2    ม.2/1   ม.2/2    ม.2/3     
    รวม         17      ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
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สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
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สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ศ 23101  ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่  1   เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         
 

 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

ศึกษาเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม  บรรยายส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ  ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการใช้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ 
 เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง  บรรยาย   วิวัฒนาการของ ดนตรีแต่ละยุคสมัย   
ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร   

วิเคราะห์วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
ให้มีคุณภาพ  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมมีทักษะในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์อย่างน้อย  3 ประเภท  มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
โดยใช้หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 
 ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น  การแสดงออก และ
คุณภาพเสียง   แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ  ใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครท่ีเหมาะสม
บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง  มีทักษะในการ
ใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง  มีทักษะในการแปลความและการส่ือสารผ่านการแสดง  
ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และการละครท่ีมาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ   

มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์อย่างสนุกสนาน 
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 รหัสตัวชี้วัด 
 ศ 1.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4    ม.3/5   ม. 3/6   ม3/7   ม.3/8   ม3/9    
   ม3/10   ม3/11 
 ศ  1.2   ม.3/1    ม.3/2  
 รวม        13      ตัวชี้วัด    

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ
ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ
ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 

สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 
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สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศ 23102   ศิลปะ       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่  2    เวลา  40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต         
 

 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและช่ืนชมความงามใน
ธรรมติศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ของวัฒนธรรมไทยและสากล 
ระบุอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ 
 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของดนตรีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม  และความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวัน  

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการ 
ออกแบบ  วิเคราะห์  อภิปราย  รูปแบบ  เนื้อหา   คุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือ
ของศิลปินสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ   โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย   
เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ  ทักษะท่ีจำเป็น
ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
 นำเสนอ หรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสม โดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่ม
ศิลปะ   อภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ   วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์  ร่วมจัดงานการแสดงใน
บทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ  ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์                       
  มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่า  ถ่ายทอดความรู้สึก    ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  มีส่วนร่วมใน  กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์อย่างสนุกสนาน 
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 รหัสตัวชี้วัด 
 ศ  2.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม. 3/6   ม. 3/7    
 ศ  2.2   ม.3/1   ม.3/2    
 ศ  3.1   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม. 3/6    
 ศ  3.2   ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3      
 รวม        18      ตัวชี้วัด    

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 สมรรถนะรอง 
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สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
 
สมรรถนะที่  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง21101  การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการ

ขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คิดและปฏิบัติงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา สังเกต ฝึกฝน วิเคราะห์ข้ันตอนการวางแผนการทำงาน  การใช้อุปกรณ์อำนวย    

ความสะดวกในการทำงานบ้านและการจัดตกแต่งบ้าน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน การเตรียม  
ประกอบ  จัดแต่ง  และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในท้องถิ่น การประดิษฐ์  
ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้  ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากเศษวัสดุท้องถิ่น และแนวทางในการ
เลือกอาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การ
อภิปราย และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถทำงานตามลำดับ
ขั้นตอนท่ีวางแผน  ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทำงาน มีการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ  เพื่อให้มีนิสัยในการทำงานท่ีดี  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์  มีความเสียสละเป็นลักษณะ
นิสัยในการทำงาน  มีความประหยัด  เห็นความสำคัญในการสร้างอาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3      

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง21102  การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการทำงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการผลิต สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

ศึกษา สังเกต ฝึกฝน และอธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ  การตัดสินใจเลือกอาชีพ หลักการ 
คุณค่า ประโยชน์ของการเลือกอาชีพสุจริต ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ คุณสมบัติ
ท่ีจำเป็นสำหรับการมีงานทำ การมีรายได้จากอาชีพ การเตรียมความพร้อม ความสำคัญของการสร้าง
อาชีพ 

โดยใช้กระบวนการทำงาน การจัดการ การทำงานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู ้  สามารถทำตามขั ้นตอนกระบวนการทำงาน 
กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจคติที ่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นคุณค่าของการทำงาน มีมารยาทในการทำงานนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้   มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพสุจริต 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ง 4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3       

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   



196 
 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง22101  การงานอาชีพ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการ

ขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า สังเกต สำรวจ 

และบันทึกเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงาน  การจัดตกแต่ง ดูแลรักษาบ้านและสวน  การจัดการ
ผลผลิต การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น การเลี้ยง
สัตว์ที ่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การ
ติดต่อส่ือสารใช้บริการกับหน่วยงานอื่น ๆ และการจัดประสบการณ์อาชีพ 

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย และการ
แสวงหาความรู้ วิเคราะห์สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือกให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ นำไปสู่
การเสริมสร้างอาชีพ ให้เกิดความคิด ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดความคิดและส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มี
ทักษะในการใช้เครื ่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานเห็นคุณค่าของการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
ทำงานเป็นขั้นตอน และเพื่อให้มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งเป็นคุณธรรมในการทำงานท่ีทุกคนควรมี 
 

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

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง22102  การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ
ทำงานได้เหมาะสม 

วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ศึกษา วิเคราะห์  สังเกต ฝึกฝน อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดนำไปสู่การสร้างต้นแบบของ
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีต้องอาศัยความรู้จากกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการแก้ปัญหาสนองความ
ต้องการในงานที่ผลิต     ที่ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน และการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที ่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการเลือกอาชีพ เป็นการสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  การหางาน  การเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ ความคิดริเริ่ม  ความคล่องแคล่วในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด 
และความคิดละเอียดลออ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับ
การประกอบอาชีพท่ีสนใจ  

โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการเทคโนโลยี  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ มี
ทักษะในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและ
เกิดทักษะกระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ง 4.1  ม.2/1 ม.2/2  ม.2/3        

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   



204 
 

สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง23101  การงานอาชีพ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยในการผลิต เทคนิคการ

ขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเกี่ยวกับข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติตาม

กระบวนการทำงาน  ทำงานเสร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น การซัก ตาก พับ เก็บเส้ือผ้า  การใช้
ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  การเตรียม ประกอบอาหารประเภทสำรับ  การประดิษฐ์
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  ทักษะการจัดการ การจัดระบบงาน  และระบบคน
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบ่งตามความรู้ท่ีใช้
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ  เห็นคุณค่าของการทำงาน 
ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเลือกใช้เทคโนโลยี 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.3/1 , ม.3/2  ม.3/3          

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รหัสวิชา ง23102  การงานอาชีพ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน  1  หน่วยกิต 
 

สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ
ทำงานได้เหมาะสม 

วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ศึกษา   สังเกต  ฝึกฝน การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
การหางานหรือตำแหน่งท่ีว่าง ส่ือ ส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติท่ีจำเป็น 
ความมั่นคง อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู ่อาชีพ การประเมิน
ทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ ตามแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน  เกณฑ์การ
ประเมิน 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึก
ปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตามข้ันตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะ
การจัดการการทำงานอย่างมีระบบ  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยการ
ทำงานท่ีเหมาะสม รักการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานและอาชีพสุจริต 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ง 4.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3          
 รวมทั้งหมด 3  ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ21101  ภาษาอังกฤษ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน  1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ

กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  
เดาความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย                    รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ 
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การ

ประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ การอ่านออก
เสียงข้อความนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน การพัฒนาทักษะการ
ใช้พจนานุกรม เลือก/ระบ ุการตีความประโยคและข้อความ การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-textinformation) เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อ
ขาย สุขภาพ และลมฟ้าอากาศ การระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบ
คำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน     เรื่องสั้นและสื่อประเภทต่างๆ (authentic texts)   
การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ 
ต่างๆในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูด
ชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม การใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงตามสถานการณ์ต่างๆ พูด
และเขียนแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
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สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม การพูดและเขียนโดยใช้ คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความท่ีใช้
ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม การพูดและ
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมท้ังให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวพูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/ แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม
ต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบใกล้ตัวใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาด้วย
ความสุภาพเหมาะสมตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถบรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสยีง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื ่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื ่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ต 1. 2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ต 1. 3  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 2  ม.1/1 ม.1/2 
ต 3. 1  ม.1/1 
ต 4. 1  ม.1/1 
ต 4. 2  ม.1/1 
รวม 20 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวขอ้งกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ21102  ภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ

กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  
เดาความหมายของคำที่ไม่คุ ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ 
คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การ

ประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียง
ข้อความ  นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน การพัฒนาทักษะการใช้
พจนานุกรม เลือก/ ระบุ ตีความประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียง (non-textinformation) เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main 
idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน เร ื ่องสั ้นและสื ่อประเภทต่างๆ
(authentic texts)สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรก
อย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี ้แจงตาม
สถานการณ์ต่างๆ การพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฎิเสธการให้
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ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ คำศัพท์ สำนวน ประโยค
และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม การพูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆใกล้ตัว  
กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวพูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ 
(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื ่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การพูด/เขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบใกล้ตัวใช้ภาษา น้ำเสียง และ
กริยาท่าทางในการสนทนาด้วยความสุภาพเหมาะสมตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา การบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา การ
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ การเข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทย การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ ภาษากับของไทย ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที ่เกิดขึ ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั ้งใช้
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 
ต 1. 2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 
ต 1. 3  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 2  ม.1/1 ม.1/2 
ต 3. 1  ม.1/1 
ต 4. 1  ม.1/1 
ต 4. 2  ม.1/1 
รวม  20 ตัวชี้วัด 
หมายเหตุ คำศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ (คำศัพท์นามธรรมและรูปธรรม) 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  



225 
 

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ 22101  ภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ี
เป็นภาษาเขียน  

อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน  
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื ่น  บรรยายเกี่ยวกับ

บุคคล  สถานที ่ และสิ ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง ่ายๆ เพื ่อแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน 

เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย  รากศัพท์   วลีและประโยคท่ีใช้
ในชีวิตประจำวัน แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 

สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ
กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 

รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 
 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายงา่ยๆ 
ท่ีฟังและอ่านในการทำอาหาร เครื่องด่ืมการประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง และการใช้
อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ/เขียนประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอน
ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที ่ไม่ใช่ความเรียง   (non-textinformation) เกี ่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ การซื้อขาย สุขภาพและสวัดิการ และลมฟ้าอากาศจากการอ่าน 
เลือกหัวข้อเรื ่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบ ได้แก่ บทสนทนา 
นิทาน เรื่องส้ัน และเรื่องจากส่ือจริงประเภทต่างๆ(authentic texts)สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันไดแ้ก่ 
การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตาม
มารยาทสังคม ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียน
แสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
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สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้ คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความเพื่อขอ
และให้ข้อมูล บรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่างๆ  กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั ้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี ่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่น
สาระ (theme) หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมรรยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ 
เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ
การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็น ประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ต 1. 2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ต 1. 3  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
ต 2. 1  ม.2/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 2  ม.2/1 ม.2/2 
ต 3. 1  ม.2/1 
ต 4. 1  ม.2/1 
ต 4. 2  ม.2/1 ม.2/2 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 



230 
 

สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ 22102  ภาษาอังกฤษ                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  
เดาความหมายของคำที่ไม่คุ ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย  รากศัพท์   วลีและประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ

กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ 
         คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการทำอาหาร เครื่องด่ืม 
การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง และการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั ้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้
พจนานุกรม ระบุ/เขียนประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง  (non-textinformation) เกี ่ยวกับ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการอ่าน เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอก
รายละเอียดสนับสนุน(supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบ ได้แก่ บทสนทนา นิทาน เรื ่องสั้น และเรื ่องจากสื่อจริง
ประเภทต่างๆ(authentic texts)สนทนาแลกเปลี ่ยนข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ ยวกับ 
ตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้คำขอร้อง ให้
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คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ  และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูด
และเขียนโดยใช้ คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมและประสบการณ์พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ (theme) หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื ่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู ่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆใกล้ตัว และประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบใช้ภาษา น้ำเสียง 
และกริยาท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สามารถอธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมท้ัง
เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมอืน 
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้และ
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็น ประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
รหัสตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ต 1. 2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ต 1. 3  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
ต 2. 1  ม.2/1 ม.1/2 ม.1/3 
ต 2. 2  ม.2/1 ม.2/2 
ต 3. 1  ม.2/1 
ต 4. 1  ม.2/1 
ต 4. 2  ม.2/1 ม.2/2 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  
เดาความหมายของคำที่ไม่คุ ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย  รากศัพท์   วลีและประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ

กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ 
          คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่านในการ  การประดิษฐ์ การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง
(poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูล
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information)รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ 
การซื้อขายสุขภาพและสวัดิการ ลมฟ้าอากาศ เลือก/ระบุหัวเรื ่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน (supportingdetail) และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบสนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมได้
ต่อเนื่องหมาะสมในการสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้คำขอร้อง  ให้
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คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/
เหตุการณ์ เรื ่องและประเด็นต่างๆที่อยู ่ในความสนใจของสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสมพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆท่ี
อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ (theme) หัวข้อเรื่อง (topic) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยา
ท่าทางในการสนทนาเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
สามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษารวมท้ังเข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และ นำไปใช้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และ
นำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุป 
ความรู้/ข้อมูลต่างๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ รวมทั้ง เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
ต 1. 2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต 1. 3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2. 1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2. 2  ม.3/1 ม.3/2 
ต 3. 1  ม.3/1 
ต 4. 1  ม.3/1 
ต 4. 2  ม.3/1 ม.3/2 
รวม  21 ตัวชี้วัด 



240 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ23102  ภาษาอังกฤษ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต                    
 

เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่ และสิ่งของโดยใช้คำและโครงสร้างไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับ

เรื่องประจำวัน  
เดาความหมายของคำที่ไม่คุ ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย  รากศัพท์   วลีและประโยคที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สื่อสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยคขั้นพื้นฐานและ

กลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 ฟัง พูด อ่าน เขียน ในสาระต่างๆต่อไปนี้ 
          คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่านในการ การประดิษฐ์ การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม ระบุ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูล
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความเกี ่ยวกับการศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที ่ยว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือก/ระบุหัวเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน (supporting 
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและตัวอย่างง่ายๆประกอบสนทนาและเขียนโต้ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้ต่อเนื่องเหมาะสมใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูด
แทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคมใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและ
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คำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฎิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมพูดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ (theme) หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนา
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมรรยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษอังกฤษและภาษาไทย  
เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย และ นำไปใช้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูล
ต่างๆในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ รวมทั้ง เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ  

เพื่อใหม้ีเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ต 1. 1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 
ต 1. 2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 
ต 1. 3  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2. 1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 
ต 2. 2  ม.3/1 ม.3/2 
ต 3. 1  ม.3/1 
ต 4. 1  ม.3/1 
ต 4. 2  ม.3/1 ม.3/2 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

สมรรถนะท่ี 4.1 เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาพูดง่ายๆ 
สมรรถนะท่ี 4.2 เข้าใจวลี หรือประโยคภาษาอังกฤษท่ีส้ันๆ ง่ายๆ ท่ีเป็นภาษาเขียน  
สมรรถนะท่ี 4.3 อ่านและเข้าใจความหมายของบทอ่าน 
สมรรถนะท่ี 4.4 สนทนาและโต้ตอบในหัวข้อท่ีคุ้นเคยอย่างเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 4.5 บรรยายเกี่ยวกับบุคคล  สถานท่ี และส่ิงของโดยใช้คำและโครงสร้าง

ไวยากรณ์ง่ายๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
สมรรถนะท่ี 4.6 เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ตามท่ีกำหนด 
สมรรถนะท่ี 4.7 หาใจความสำคัญของวลีหรือประโยคท่ีใช้ในการพูดและการเขียน ซึ่งมี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องประจำวัน  
สมรรถนะท่ี 4.8 เดาความหมายของคำท่ีไม่คุ้นเคย โดยใช้ตัวบอกนัย รากศัพท์   วลีและ

ประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะท่ี 4.9 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้คลังภาษาพื้นฐาน 
สมรรถนะท่ี 4.10 ส่ือสารและบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล  กิจวัตรประจำวัน โดยใช้รูปประโยค

ขั้นพื้นฐานและกลุ่มคำสำนวนท่ีตายตัว 
สมรรถนะท่ี 4.11 รู้ศัพท์มากพอสำหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีแตกต่างในยุคดิจิทัล 

 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
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สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ
ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้    
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวชืาเพิ่มเติม 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21231 หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต   
 

 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

ปฏิบ ัต ิตนเป ็นแบบอย ่างของความร ักชาต ิ  ย ึดม ั ่นในศาสนา และเท ิดท ูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน 
ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่

ร่วมกัน 
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้  

 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
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สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21232 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิ นัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่
ร่วมกัน 
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้  

 
 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22233 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 
 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การ
แต่งกายการมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีสติ ความขยัน อดทนหลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดย
คำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกัน
และกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น 



262 
 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรม 
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

          สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
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สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
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สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
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สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22234 หน้าที่พลเมือง      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงามใน
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝ่หาความรู้ และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรม 
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23235 หน้าที่พลเมือง      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 1  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 
 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่ดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและชื่นชมความงาม
ในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ 
การสนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
เสียสละ ความซื่อสัตย์หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพ
อย่างรับผิดชอบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อ
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื ่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง 
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู ้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
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เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนรว่มทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23236 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ชั่วโมง  จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักตามหลักของศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รับผิดชอบ
บทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื ่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทนใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ          
ภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 

 
          สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  
สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด

ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง

ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้

อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และ

ศึกษา แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21201  การขยายพันธุ์พืช       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ

ทำงานได้เหมาะสม 
คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวางแผนการลงทุน การ

ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญ  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พ ืช   และประเภทของการ

ขยายพันธุ์พืชจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ 
และประเภทของการขยายพันธุ์พ ืช   วิเคราะห์ขั ้นตอน   วิธีการขยายพันธุ์พืช   โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทำงานกลุ่ม      ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา     ใช้กระบวนการ
จัดการเพื่อพัฒนาการขยายพันธุ์พืช   ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้ตามความ
เหมาะสม 
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการขยายพันธุ์พืช 
2. วิเคราะห์ข้ันตอนวิธีการขยายพันธุ์พืช 
3. ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 
4. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชท่ีขยายพันธุ์ไว ้
5. การนำพืชท่ีขยายพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21202  พืชผักสวนครัว      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ

ทำงานได้เหมาะสม 
คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวางแผนการลงทุน การ

ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญ  ประโยชน์   และชนิดของพืชสวนครัวจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญ   ประโยชน์   และชนิดของพืชสวนครัว   วิเคราะห์
ขั้นตอน   วิธีการปลูกพืชสวนครัว   โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม      ปฏิบัติการปลูกพืชสวน
ครัวโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา     กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาการปลูกพืชสวนครัว   ปฏิบัติการ
ดูแลรักษาพืชสวนครัวด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์   เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวเพื่อนำไปแปรรูปหรือ
จำหน่ายตามความเหมาะสม 
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสำคัญประโยชน์   และชนิดของพืชสวนครัว 
2. วิเคราะห์ข้ันตอนวิธีการปลูกพืชสวนครัว 
3. ปฏิบัติการปลูกพืชสวนครัว 
4. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชสวนครัว 
5. เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวเพื่อนำไปแปรรูปหรือจำหน่าย 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22201  การปลูกหม่อน       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    
 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ

ทำงานได้เหมาะสม 
คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวางแผนการลงทุน การ

ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญ  ประโยชน์   และชนิดของหม่อนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำ

ข้อมูลที่ได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญ   ประโยชน์   และชนิดของหม่อน   วิเคราะห์ขั้นตอน   
วิธีการปลูกหม่อน   โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม      ปฏิบัติการปลูกหม่อนโดยใช้ทักษะการ
แก้ปัญหา     ใช้กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาการปลูกหม่อน   ปฏิบัติการดูแลรักษาหม่อนด้วย
วิธีการเกษตรอินทรีย์   เก็บเกี่ยวผลผลิตหม่อนเพื่อนำไปแปรรูปหรือจำหน่ายตามความเหมาะสม 
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสำคัญประโยชน์   และชนิดของหม่อน 
2. วิเคราะห์ข้ันตอนวิธีการปลูกหม่อน 
3. ปฏิบัติการปลูกหม่อน 
4. ปฏิบัติการดูแลรักษาหม่อน 
5. เก็บเกี่ยวผลผลิตหม่อนเพื่อนำไปแปรรูปหรือจำหน่าย 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 22202  ปุ๋ยอินทรีย์       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    

 
ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ

ทำงานได้เหมาะสม 
คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา ค้นคว้าความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์   และประเภทของเกษตรอินทรีย์จาก

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์   และ
ประเภทของเกษตรอินทรีย์   วิเคราะห์ขั้นตอนในการทำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เช่น ปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  การทำสารสกัดจากสะเดา  โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา     ใช้
กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาการทำปุ๋ยอินทรีย์   การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ    
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์   และประเภทของเกษตรอินทรีย์ 
2. วิเคราะห์ข้ันตอน   วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบต่าง ๆ  
3. ปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   การทำสารสกัดจากสะเดา 
4. การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ    
5. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23201  ผักกางมุ้ง        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    
 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ
ทำงานได้เหมาะสม 
 คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวางแผนการลงทุน การ
ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญ  ประโยชน์ของการปลูกผักกางมุ้ง   และประเภทของผักกางมุ้ง
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของ
ผักกางมุ้ง   วิเคราะห์ขั ้นตอน   วิธีการปลูกผักกางมุ้ง   โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม      
ปฏิบัติการปลูกผักกางมุ้งโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา     ใช้กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาการปลูกผัก
กางมุ้ง   ปฏิบัติการดูแลรักษาผักกางมุ้งด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้ตามความเหมาะสม 
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการปลูกผักกางมุ้ง 
2. วิเคราะห์ข้ันตอน   และวิธีการปลูกผักกางมุ้ง 
3. ปฏิบัติการปลูกผักกางมุ้ง 
4. ปฏิบัติการดูแลรักษาผักกางมุ้งด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
5. เก็บเกี่ยวผักเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย 

 รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 23202 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต    

 
ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ

ทำงานได้เหมาะสม 
คิดและปฏิบัติงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การ

ผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 
ศึกษา ค้นคว้า ความสำคัญ  ประโยชน์ของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์   และประเภทของการ

ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญ 
ประโยชน์ และประเภทของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์   วิเคราะห์ขั้นตอน   วิธีการปลูกพืชไฮโดรโป
นิกส์   โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม   ปฏิบัติการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์   โดยใช้ทักษะการ
แก้ปัญหา  ใช้กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์   ปฏิบัติการดูแลรักษาพืช
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้ตามความเหมาะสม 
 ใฝ่เรียนรู้   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความ
เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   อยู่อย่างพอเพียง   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อภิปรายความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์    
2. วิเคราะห์ข้ันตอน   และวิธีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์    
3. ปฏิบัติการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์    
4. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
5. เก็บเกี่ยวพืชไฮโดรโปนิกส์เพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย 

 รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 21210 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้องตนเองให้ 

ปลอดภัย จากภัยต่างๆและภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ 

สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟ้า ชนิดของเครื่องเช่ือมไฟฟ้า เครื่องมือท่ีใช้ใน  

งานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและรอยต่อท่ีใช้ในการเช่ือมไฟฟ้า  ความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟ้า ชนิดของ
เครื่องเช่ือมไฟฟ้า เครื่องมือท่ีใช้ ในงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและรอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา   
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟ้า ชนิดของเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและรอยต่อท่ีใช้ในการเช่ือมไฟฟ้า 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟ้า ชนิดของเครื่องเช่ือมไฟฟ้า 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและรอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมไฟฟ้า 
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  
รวมทั้งหมด  3   ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 21211 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2        เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้องตนเองให้ 
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ 
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  
ความรู้เกี่ยวกับงานเช่ือมไฟฟ้า มาตรฐานของงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและรอยต่อท่ีใช้ในการ

เช่ือมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเช่ือมไฟฟ้า มาตรฐานของงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและ
รอยต่อท่ีใช้ในการเช่ือมไฟฟ้า มีทักษะการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา   
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า มาตรฐานของงานเชื่อมไฟฟ้า ท่าเชื่อมและ

รอยต่อท่ีใช้ในการเช่ือมไฟฟ้า 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเช่ือมไฟฟ้า มาตรฐานของงานเช่ือมไฟฟ้า ท่าเช่ือมและ

รอยต่อท่ีใช้ในการเช่ือมไฟฟ้า 
3. มีทักษะการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า 
4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  
รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 22212 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่น
ได้ 

มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ทำงาน ด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การ
จัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  
ความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตงานช่างปูนและทำงานอย่างมีคุณภาพ ประโยชน์และเจต 

คติที ่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต     การ
ออกแบบสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ   วัสดุ-อุปกรณ์
ใน สามารถสำรวจ  แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น   คำนวณค่าใช้จ่าย    กำหนดราคา
ค่าบริการ   ทำบัญชีรายรับ  -   รายจ่าย  

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
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 ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและมีความรู้ ในงานอาชีพงานปูนและทำงานอย่างมีคุณภาพ       เห็น

ประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต       
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้   
3. มีความรู้เกี่ยวกับ    เครื่องมือ   วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างปูน    
4. สามารถสำรวจ  แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น   คำนวณค่าใช้จ่าย    

กำหนดราคาค่าบริการ   ทำบัญชีรายรับ  -   รายจ่าย 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
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สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 
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สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 22213 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และแนะนำผู้อื่น
ได้ 

มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 

วิเคราะห์ตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ทำงาน ด้วยความตั้งใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี สามารถวางแผนการลงทุน การผลิต การ
จัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  
ความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตท่ีสนใจและทำงานอย่างมีคุณภาพ       เห็นประโยชน์ 

และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต      สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต     
มีคุณธรรม   

การออกแบบสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทำงาน  ด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน    
ซื่อสัตย์  ประหยัด     อดออม  มุ่งมั่น    อดทน  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี มีความรู้เกี่ยวกับ    เครื่องมือ   วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างปูน   สามารถสำรวจ  
แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น   คำนวณค่าใช้จ่าย    กำหนดราคาค่าบริการ   ทำบัญชีรายรับ  
-   รายจ่าย  

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
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กระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตท่ีสนใจและทำงานอย่างมีคุณภาพ       
เห็นประโยชน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต       

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต     มีคุณธรรม   
3. สามารถคิดออกแบบสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทำงาน  ด้วยความ

รับผิดชอบ  ขยัน   ซื ่อสัตย์  ประหยัด     อดออม  มุ่งมั ่น    อดทน  ใช้พลังงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

4. มีความรู้เกี่ยวกับ    เครื่องมือ   วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างปูน    
5. สามารถสำรวจ  แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น   คำนวณค่าใช้จ่าย    กำหนด

ราคาค่าบริการ   ทำบัญชีรายรับ  -   รายจ่าย  
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 



319 
 

สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  
สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน

ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 
สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด

ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
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สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  
สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้

วิธีการส่ือสาร 
สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ

ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 23214 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 เลือกและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
แนะนำผู้อื่นได้ 
 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้
หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และใช้เวลาในการ
ทำงานได้เหมาะสม 
 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  

 ความรู้เกี่ยวกับประวัติของไฟฟ้า  การกำเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆ ประโยชน์ ส่ือ และ 
ฉนวนไฟฟ้า  อันตรายจากกระแสไฟฟ้า     ปฏิบัติการป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุ
จากกระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ เครื่องวัดไฟฟ้า และคุณลักษณะท่ีดีของช่างไฟฟ้า 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
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 ผลการเรียนรู้ 
1. เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของไฟฟ้า  การกำเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆ ประโยชน์ ส่ือ  

และฉนวนไฟฟ้า   อันตรายจากกระแสไฟฟ้า     ปฏิบัติการป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลผู้
ประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ เครื่องวัดไฟฟ้า 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของไฟฟ้า การกำเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆ ประโยชน์ ส่ือ  
และฉนวนไฟฟ้า อันตรายจากกระแสไฟฟ้า  

3. มีทักษะในการป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้า การใช้ 
เครื่องมือ  เครื่องวัดไฟฟ้า 

4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีกิจนิสัยรักความสะอาด ประณีต รอบคอบ  
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 



324 
 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 
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สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม  
ง 23215 งานช่างเสริมอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพปฏิบัติงานตามความ
สนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตที่ดี ปกป้องตนเองให้
ปลอดภัย จากภัยต่างๆและภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ในสาระต่างๆ ต่อไปนี้  

 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจรไฟฟ้า  หลักทำงานของวงจรแสงสว่าง   การเดินสายไฟฟ้าใน 
อาคาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวงจรไฟฟ้า  หลักทำงานของวงจรแสงสว่าง   การเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร มีทักษะการเขียนวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรแสงสว่าง  การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  
การมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีกิจนิสัยรักความสะอาด ประณีต รอบคอบ 
ทำงาน  ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะ
กระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใน
ชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนวงจรไฟฟ้า  หลักทำงานของวงจรแสงสว่าง   การเดิน 
สายไฟฟ้าในอาคาร  

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวงจรไฟฟ้า  หลักทำงานของวงจรแสงสว่าง   การ 
เดินสายไฟฟ้าในอาคาร  

3. มีทักษะการเขียนวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรแสงสว่าง  การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  
4. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีกิจนิสัยรักความสะอาด ประณีต รอบคอบ  

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21201 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่ 1   เวลา  20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft word 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft word โดยการสร้างแผ่นพับ 

เอกสารความรู้ อภิปรายผลกระทบของโปรแกรมMicrosoft word ที่มีต่อด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การเรียนการสอน ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
โปรแกรมMicrosoft word และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft word 

รวมทั้งผลกระทบของการใช้งานโปรแกรมMicrosoft word 
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft word 

รวมทั้งผลกระทบของการใช้งานโปรแกรมMicrosoft word 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft word   
4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft word  

อย่างมีจริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 4     ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
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สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
 
   
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
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สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 

สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
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สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 21202 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่ 2   เวลา  20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft word โดยการทำหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ และการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อภิปรายผลกระทบของโปรแกรมMicrosoft 
word ท่ีมีต่อด้านคุณภาพชีวิต สังคม การเรียนการสอน ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
โปรแกรมMicrosoft word และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง

ผลกระทบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง

ผลกระทบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft word  ให้เป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
4. สืบค้นข้อมูล นำข้อมูลมาวางแผนและปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานจากโปรแกรมMicrosoft 

word ตามความสนใจ 
5. มุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  อย่างมี

จริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22201 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 1   เวลา  20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในการนำเสนอ

งาน ภาพเคลื่อนไหว อภิปรายผลกระทบของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่มีต่อด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การเรียนการสอน ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
โปรแกรมMicrosoft PowerPoint และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ศึกษาเก ี ่ยวก ับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน ์ของโปรแกรม Microsoft 

PowerPointรวมทั้งผลกระทบของการใช้งานโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
2. อธิบายเก ี ่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft 

PowerPointรวมทั้งผลกระทบของการใช้งานโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 
4. มีความมุ ่งมั ่นในการทำงาน ใฝ่ร ู ้ใฝ่เร ียน และสามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft 

PowerPoint    อย่างมีจริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 4     ผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
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สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
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น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22202 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2   ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์เกี่ยวกับงานมัลติมีเดีย 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในการจัดทำ

วีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการถ่านโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อภิปรายผลกระทบของ
โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่มีต่อด้านคุณภาพชีวิต สังคม การเรียนการสอน ประมวลผล
ข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
โปรแกรมMicrosoft PowerPoint และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
11. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของงานมัลติมีเดีย รวมทั้งผลกระทบ

ของหนังสืองานมัลติมีเดีย 
12. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของงานมัลติมีเดีย รวมทั้งผลกระทบ

ของหนังสืองานมัลติมีเดีย 
13. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในการ

จัดทำวีดิทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
14. สืบค้นข้อมูล นำข้อมูลมาวางแผนและปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานจากโปรแกรมMicrosoft 

PowerPoint ตามความสนใจ 
15. มุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  อย่างมี

จริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
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สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23201 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 1   เวลา  20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft excel 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมMicrosoft excel ในการคิดคำนวณ 

การสร้างแผนภูมิ อภิปรายผลกระทบของโปรแกรมMicrosoft excel ที่มีต่อด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การเรียนการสอน ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
โปรแกรมMicrosoft excel และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft excel 

รวมทั้งผลกระทบของการใช้งานMicrosoft excel 
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft excel

รวมทัง้ผลกระทบของการใช้งานโปรแกรมMicrosoft excel 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของMicrosoft excel 
4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft excel          

อย่างมีจริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 4     ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
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สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้   
สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  

สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้
อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 

สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน
บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
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สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
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น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23202 สร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน   0.5 หน่วยกิต    
 

ศึกษา อธิบาย หลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์เกี่ยวกับเกมและเกมทางอินเตอร์เน็ต 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของMicrosoft excel ในการจัดทำเกมการเรียนรู้ 

และการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อภิปรายผลกระทบของMicrosoft excel ท่ีมีต่อด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การเรียนการสอน ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  

มุ่งมั่นในการทำงาน มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติต่อ
Microsoft excel และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
9. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของเกมและเกมทางอินเตอร์เน็ต 

รวมทั้งผลกระทบของเกมทางอินเตอร์เน็ต 
10. อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงาน  บทบาท  ประโยชน์ของเกมและเกมทางอินเตอร์เน็ต 

รวมทั้งผลกระทบของเกมทางอินเตอร์เน็ต 
11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของMicrosoft excel ในการจัดทำเกมการเรียนรู้ 

และการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
12. สืบค้นข้อมูล นำข้อมูลมาวางแผนและปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานจากโปรแกรมMicrosoft 

excel  
ตามความสนใจ 

13. มุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  อย่างมี
จริยธรรม 
 

 รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี  6 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 6.1 วิเคราะห์ตนเอง ต้ังเป้าหมายในการทำงาน เตรียมทักษะเฉพาะอาชีพ

ปฏิบัติงานตามความสนใจ และความถนัด ฝึกฝนอาชีพท่ีสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
สมรรถนะท่ี 6.2 กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน วางแผน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ

ใช้เวลาในการทำงานได้เหมาะสม 
สมรรถนะท่ี 6.3 ทำงาน ด้วยความต้ังใจ อดทน รับผิดชอบ และเพียรพยายาม เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
สมรรถนะท่ี 6.4 คิดและปฏิบัติงานงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะท่ี 6.5 แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการแสดงออกหรือกิจกรรมในการ

ทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่น การประดิษฐ์ หัตถกรรมและการ
ผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอาชีพได้ 

สมรรถนะท่ี 6.6 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี สามารถวาง
แผนการลงทุน การผลิต การจัดการ การตลาด ทรัพยากรบุคลากร และการเงิน 

สมรรถนะท่ี 6.7 ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ปัจจัยใน
การผลิต เทคนิคการขาย มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะท่ี  7  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม  

สมรรถนะท่ี 7.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แล้วสามารถจำแนก จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ
ความสำคัญ และเปรียบเทียบข้อมูล จากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 

สมรรถนะท่ี 7.2 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัวอย่างชัดเจน แล้วตั้งสมมติฐาน
ของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถระบุข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการแก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะท่ี 7.3 สามารถวางแผนการแก้ปัญหา แล้วปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนด
ไว้และสามารถตรวจสอบ ทบทวนแผนการแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ
บันทึกผลการแก้ปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน สมเหตุสมผล 

สมรรถนะท่ี 7.4 นำข้อค้นพบท่ีได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
สมรรถนะท่ี 7.5 ถ่ายทอดความคิดกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นได้และสามารถประเมินผลการ

ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน 
สมรรถนะท่ี 7.6 สามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียตามหลักการและทฤษฎีจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้และศึกษา 
แล้วนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
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สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ  
สมรรถนะท่ี 9.1 มีทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อหาทางออกและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
สมรรถนะท่ี 9.2 แสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้องตามกาลเทศะ สังคม และวัฒนธรรม 
สมรรถนะท่ี 9.3 นำข้อดีหรือจุดเด่นของสมาชิกกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้

อย่างสมดุลท้ังความรู้ ความคิด และความดีงาม 
สมรรถนะท่ี 9.4 เลือกใช้ภาษาเทคโนโลยี ได้อย่างรู้เท่าทัน และรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังใน

บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย 
สมรรถนะท่ี 9.5 มีความสามารถในการรับรู้ แบ่งปัน แลกเปล่ียน ส่ือสาร ข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ เพื่อการช้ีนำสังคมในทางท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
 สมรรถนะรอง 
สมรรถนะท่ี  5 ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน  

สมรรถนะท่ี 5.1  รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง บอกเป้าหมายชีวิต ตามความสามารถและความถนัด
ของตน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

สมรรถนะท่ี 5.2 มีวินัยในการดูแลและจัดการตนเองให้มีสุขภาพทางกาย และจิตท่ีดี ปกป้อง
ตนเองให้ปลอดภัย จากภัยต่างๆและ ภัยจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี 

สมรรถนะท่ี 5.3 ควบคุมอารมณ์ แสดงความคิดและพฤติกรรมท่ี เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี แสดงออกถึงความเป็นไทยผสมผสานสากลได้ พร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวเผชิญปัญหา แก้ปัญหายอมรับผลท่ีเกิดขึ้น 

สมรรถนะท่ี 5.4 เป็นคนดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปฏิบัติส่ิงท่ีถูกต้อง ตามหลักตาม
หลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ดำรงและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 

สมรรถนะท่ี 5.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นันทนาการ กีฬา เข้าใจและ
ช่ืนชมความงามในธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและรกัษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

สมรรถนะท่ี 5.6 สร้างแรงจูงใจและนำตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ
การเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ เรียนรู้ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการสืบค้น  ทักษะการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมรวมทักษะการประยุกต์ใช้ 
สมรรถนะท่ี  8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
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สมรรถนะท่ี 8.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีความหลากหลายแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.2 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รับและส่งสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้อง มี
ความหลากหลายแปลกใหม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.3 เลือกวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน จุดประสงค์ของการส่ือสาร 
กระบวนการ สร้าง  และบทบาทของส่ือ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบต่าง ๆ อย่างเป็นผู้รู้เท่า
ทันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

สมรรถนะท่ี 8.4 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนเวลา ทรัพยากร ในการ
ทำงาน  นำเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีความหลากหลายแปลกใหม่ 
น่าสนใจ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถแนะนำ
ผู้อื่นได้ 

สมรรถนะท่ี 8.5 เลือกและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสามารถแนะนำผู้อื่นได้ 
สมรรถนะท่ี  10  การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ต่ืนรู้ที่มีสำนึกสากล  

สมรรถนะท่ี 10.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อตนเองและผู้อื่น 

สมรรถนะท่ี 10.2 มีทัศนคติของตนเอง โดยเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจากการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร 

สมรรถนะท่ี 10.3 สามารถแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหาเพื่อ
ดำเนินการแก้ปัญหา โดยการตรวจสอบ สรุปผลได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



355 
 

ตอนที่ 3 
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
การบริหารการใช้หลักสูตรเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องคำนึงและควรระบุ

แนวทางไว้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นกระบวนการ รวมทั้งการนิเทศติกตา
มการใช้หลักสูตรโรงเรียนมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาแนวทางและยุทธวิธีการนิเทศให้เกิดผลตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
 
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 

การบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ได้กำหนดแนวทางการบริหารไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. แนวทางการบริหารจัดการใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษา กระบวนการดำเนินการ      

โดยการมีส่วนร่วมดำเนินการติดตาม เสนอแนะติดตามช่วยเหลือจากหน่วยงาน จากหลายภาคส่วน 
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักสูตรท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการนำหลักสูตรไปใช้ / คณะกรรมการติดตาม ส่งเสริม
การนิเทศการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา 

1.2 ประชุมให้ความรู้แนวทางการบริหารการนำหลักสูตรไปใช้ / คณะกรรมการติดตาม 
ส่งเสริมการนิเทศการใช้หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศฯ /  พัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และจัดทำคู่มือการนิเทศการใช้หลักสูตร
ภายในสถานศึกษา 

1.3 วางแผนการนิเทศ / เยี ่ยมการใช้หลักสูตรโรงเรียนนำร่องแบบมีส่วนร่วมโดย
ดำเนินการติดตามเป็นระยะๆ ตามกำหนดระยะเวลาในการใช้หลักสูตร      

1.4 ปฏิบัติงานนิเทศ / เยี่ยมการใช้หลักสูตรของส่วนงานต่างๆ หรือการประชุมย่อย / 
ประจำเดือนแบบมีส่วนร่วม 

1.5 สรุปผลการนิเทศและถอดบทเรียนการนิเทศติดตามเย่ียมการใช้หลักสูตรโรงเรียนนำ
ร่องแบบมีส่วนร่วมและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานฯ 
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เป้าหมาย/จุดเน้นด้านการบริหารหลักสูตร  
การดำเนินการได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเป็นท้ังเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 เป้าหมาย / จุดเน้นด้านการบริหารหลักสูตรฯ 
เป้าหมาย/จุดเน้น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
และสอดคล้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารร้อยละ 100  
มีศักยภาพในการขับเคล่ือนการ
ใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

1. ผู้บริหารสามารถบริหารการ
ใช้หลักสูตรท้องถิ่นได้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท
ท้องถิ่น 

2. โรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการบูรณาการ
แผนงาน 
และงบประมาณท่ีเหมาะสมแต่
ละส่วนงานในสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนสามารถกำหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณบูรณาการ 

2. โรงเรียนมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ 
บูรณาการแผนงานและ
งบประมาณท่ีเหมาะสมแต่ละ
โรงเรียน 

 
กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการใช้หลักสูตรฯ 

1. กำหนดแต่งตั้งคณะทำงานทุกระดับในสถานศึกษาและร่วมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ 
เป้าหมายให้ตรงกันในหน่วยงานและ 

2. สร้างความตระหนัก การใช้หลักสูตรด้วยระบบเทคโนโลยีฯ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ 

3. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สพป. สพม. กศน. 
เอกชน อาชีวะ ท้องถิ่น และชุมชน นการร่วมใช้หลักสูตรฯ ท่ีพัฒนาขึ้น 

4. วางแผนการบริหารงาน กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนหลักสูตรฯ ในระดับมหภาพและ
จุลภาพตามบริบทท้องถิ่น 

5. กำหนดสถานศึกษาเป้าหมายการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฯ และกำหนดแผนระยะส้ัน
และระยะยาวในการร่วมพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ 
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6. นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรท้องถิ่นฯ และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและตรง
ประเด็นการพัฒนา 

7. ประเมินหลักสูตรการใช้หลักสูตรท้องถิ ่นอย่างเป็นระบบและรายงานอย่างเป็น
กระบวนการ 
แนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 

การแนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็นการติดตาม 
การบริหารงาน

นิเทศ 
ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารการใช้
หลักสูตรในโรงเรียน
พื้นท่ีนวัตกรรม 

 มีแผนงาน/โครงการการนำ
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
 มีรายงานผลการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรฯ ผ่านระบบ
เครือข่ายความร่วมมือ/ช้ินงาน 

 คำส่ังคณะทำงาน 
 แผน/โครงการ 
 บันทึกการประชุม 
 ระบบการใช้หลักสูตรฯ 
 แบบนิเทศติดตาม 
 ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ช้ินงาน 

มีผลการส่งเสริม
การใช้หลักสูตรท่ี
มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

2. การมีส่วนร่วม
และเครือข่าย 

 มีแผนความร่วมมือกับ 
ชุมชุน 
 มี MOU กับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 แผนความร่วมมือ 
 เอกสาร MOU กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 คำส่ังคณะทำงาน 
 ภาพถ่ายกิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
และมีคุณภาพ
ส่งเสริมการใช้
หลักสูตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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ตารางที่ 3.2 แนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรฯ (ต่อ)   
ประเด็นการติดตาม

การบริหารงาน
นิเทศ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคุณภาพ 

3. ผลการนิเทศ
ติดตามการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

 มีรายงานการนิเทศ 
การติดตามการใช้หลักสูตร 
ในโรงเรียน 

 รายงานสรุปการ
นิเทศ 
 เครื่องมือการนิเทศ 
 บันทึกการนิเทศ 
 ภาพถ่าย 

 ผลการ
ดำเนินการนิเทศ
ติดตามการ 
ดำเนินเนินงาน 
มีผลคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 80 

4. การใช้ระบบการ
บริหารจัดการการใช้
หลักสูตรและ 
การบริหารงาน
วิชาการ 

 มีการนำเสนอแนวทางของ
ผู้บริหาร ครูและผลผลิตจาก
นักเรียนหลังการเรียนรู ้
 การรายงานการใช้ระบบ
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ช้ินงาน ผลงาน  
กระบวนการ รูปแบบ 
ฯลฯ 
 ร่องรอยการใช้
เทคโนโลยี   

 ผลการ
ดำเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มี
ความพึงพอใจร้อย
ละ 80 

 
กลยุทธ์การนิเทศติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรฯ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรท้องถิ่นและดำเนินการแบบมี 
ส่วนร่วม 

2. พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องร่วมกับศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
ผู้เช่ียวชาญในการจัดการศึกษา 

3. บูรณาการผสมผสานการนิเทศส่งเสริมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและอกชนในการจัดการศึกษา 

4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องและระบบและกลไกการดำเนินงานติดตาม
และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงระหว่างชุมชนกับองค์กรท้องถิ่น 
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เคร่ืองมือการกำกับติดตามและการนิเทศการใช้หลักสูตรฯ 
การดำเนินการนิเทศและกำกับติดตามการใช้หลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดย

ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีเครื่องมือหลักดังนี้ 
1. เครื ่องมือติดตามผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดย

ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในโรงเรียนแกนนำ ดังนี้ 
1.1 ระยะเวลาการประเมิน ประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง   

โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 1 เดือนแรก
และก่อนส้ินสุดในระบบท่ีทางโครงการได้จัดไว้ให้   

1.2 บุคคลท่ีต้องประเมิน ได้แก่ 
1.2.1 ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ /ฝ่ายวิชาการ 
1.2.2 ครูผู้สอน / ควบคุมการใช้หลักสูตร / ผู้จัดกิจกรรมในหลักสูตรฯ 
1.2.3 ศึกษานิเทศก์ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
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ตอนที่ 4 
แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 
แนวทางการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับการศึกษา  ข้ันพื้นฐาน 

หลักสำคัญการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหลักการสำคัญดังนี้ 

2.1 การวัดผลด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 2561 ผู้พัฒนาหลักสูตรยังสามารถใช้แนวทางการวัดผล
ประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

2.2 แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ที ่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมพัฒนาขึ้น โรงเรียนสามารถนำเครื่องมือไปปรับใช้ หรือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ 

2.3 โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการประเมินที่จะเป็นกระบวนการขับเคลื่อน หรือ
แนวคิดสำคัญในการปฏิบัติงานประเมินของสถานศึกษา กำหนดเกณฑ์การประเมินผล วัดผลเป็น
รูปแบบของโรงเรียน โดยสามารถอิงประกาศ หรือข้อบังคับต่างๆ จากโรงเรียนพื้นที่นวั ตกรรม
การศึกษานำมาศึกษาและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางตามบริบทของโรงเรียน เอกสารคู่มือการพัฒนา
หลักสูตรฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 โรงเรียนต้องจัดให้มีการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ จัดให้มีการประเมินระหว่าง
เรียน (Formative Evaluation) ที่มุ่งเน้นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนนำคุณลักษณะ ทักษะ
และความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ในแก่ผู้เรียน 
ก่อนการประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ (Summative evaluation) 
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4.2 แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 1) หลักการ แนวคิดการประเมินผลการใช้หลักสูตร/หลักการประเมิน 
 2) องค์ประกอบการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 3) ระยะเวลาการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 
การประเมิน 

เครื่องมือการ
ประเมิน 

วิธีการประเมิน 

ก่อนการใช้หลักสูตร คร ู แบบประเมิน สอบถาม 
ระหว่างการใช้หลักสูตร คร ู แบบประเมิน สอบถาม 
หลังการใช้หลักสูตร คร ู แบบประเมิน สอบถาม 
  

4) แนวทางการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ออกแบบการประเมินโดย
พิจารณาแนวคิดของการประเมินหลักๆ 4 แนวทาง เพื่อเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากแต่ละ
แนวทางมาประสานเข้าด้วยกัน เป็นแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1. การประเมินความก้าวหน้า  
การประเมินความก้าวหน้า เป็นการประเมินในขณะดำเนินการ ใช้หลักสูตรหรือการประเมิน

ระหว่างทาง เพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับปรับปรุงกระบวนการบริหารและการใช้หลักสูตร ส่วนการ
ประเมินสรุปรวมเป็นการประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของ
หลักสูตร เพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับการตัดสินผลสำเร็จของหลักสูตร 

2. การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ หรือการประเมินอย่างเป็นทางการ 
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประเมนิท่ีไม่มีแบบแผนท่ีเคร่งครัด การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นไปตามความสะดวกอย่างง่ายๆ เช่นการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ สอบถาม
อย่างไม่มีโครงสร้าง ไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ท่ีชัดเจน ข้อสรุปมักเกิดขึ้นตามความรู้สึก หรือความ
คิดเห็นส่วนตัว ส่วนการประเมินอย่างเป็นทาง เป็นการประเมินท่ีมีระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค์ 
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน  
และการรายงานด้วยลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 



362 
 

       3.  การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย 
       การประเมินผลท้ังหมด เป็นการประเมินท่ีครอบคลุมผลท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งประกอบด้วยผล
ทางตรงและผลทางอ้อม หรือผลกระทบโดยดียึดติดกับจุดมุ่งหมายเดิมของหลักสูตร ส่วยการ
ประเมินผลตามจุดมุ่งหมายเป็นการประเมินผลตามท่ีระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ว่าผลผลิตท่ี
ได้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

4. การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกหรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน 
การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก เป็นการประเมินโดยใช้ใช้ผู้ประเมินท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

ซึ่งไมไ่ด้อยู่ในสังกัดของหน่วยงานหรือสถาบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักประเมินท่ีเชียวชาญ จากภายนอกท่ี
เป็นกลาง ส่วนการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน เป็นการประเมินโดยใช้ผู้ประเมินท่ีเป็นบุคคลภายใน
สังกัดหน่วยงานหรือสถานบันนั้น ซึง่เป็นผู้ประเมินท่ีอยู่ใกล้ชิดและเห็นกระบวนการใช้หลักสูตรมาโดย
ตลอด 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
ที่       /2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการเรียนรู้ 
โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 และ 2561 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

........................................................................................................................ 

  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนนำร่องตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 จะต้องมีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด โดยนำ
สมรรถนะใหม่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE) ท่ี
เป็นคุณลักษณะคนไทย 4.0 มาใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative 
Co-creator) และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.พื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562  

เพื่อให้การดำเนินงานการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะการ 
เรียนรู้โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และ 2561 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่ 1-3 มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาฯ  ดังนี้ 
 

1. ฝ่ายอำนวยการ 
นางสาววิไล กวางคีรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธาน 
นางสาวพรรณษา รักษ์ผล  รองผู้อำนวยการฯ  รองประธาน 
นางภรณี ทัด   หัวหน้างานบริหารบุคลากร กรรมการ 
นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง  หัวหน้างานบริหารการเงินฯ กรรมการ 
นางสาวิตรี ไพศาล  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
นางศุภวรรณ ทักษิณ  หัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 

และเลขาฯ 
  ทำหน้าท่ีประสานงาน และอำนวยความสะดวกท้ังในด้านข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงาน จัดทำรายงานการพัฒนาหลักสูตร และนำหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ คณะกรรมการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรม 
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2. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางอุษา นิยมธรรม      ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางศุภวรรณ ทักษิณ  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวจิราพร  ปานรอด ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวรุจิรา ด้วงเดช      ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางศุภวรรณ ทักษิณ  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางศุภวรรณ ทักษิณ      ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายธีระพล สุภาพ  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายเมธาวัฒน์ คล้ายคลึง ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นายจารึก สงวนรัตน ์  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางศรีเรือน พวงแกว้  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายอรรถพล แดงเสม  ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

5) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวิตรี ไพศาล  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายเกษม ธีรสุนทรานันท์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายยุทธนา ลุนสำโรง  พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
นายอรรถพล แดงเสม  ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายธีรศักดิ์ ล้ิมวิรัตน์  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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7) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา 
นายสฤษฏิ์ สวัสด์ิพานิชย์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา 
 

8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คำทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววิไลพร ทิพาภาศ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

9) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวิตรี ไพศาล  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หัวหน้า 
นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาวชวนพิศ กระต่าย ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางวราภรณ์ คมทา  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววัลลียา วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางศรีเรือน พวงแกว้  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางศุภวรรณ ทักษิณ  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายสฤษฏิ์ สวัสด์ิพานิชย์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายเกษม ธีรสุนทรานันท์ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายจารึก สงวนรัตน ์  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นางสาววิไลพร ทิพาภาศ ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
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นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายธีรศักดิ์ ล้ิมวิรัตน์  ครูโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร คณะทำงาน 
นายยุทธนา ลุนสำโรง  พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
นายอรรถพล แดงเสม  ครูอัตราจ้าง   คณะทำงาน 
ทำหน้าท่ีวิเคราะห์สมรรถนะ จัดทำโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 จนเสร็จส้ินกระบวนการ 
ส่ัง    ณ    วันท่ี 1 เมษายน 2565 
 

  
 
                 (นางสาววิไล กวางคีรี) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


