คําอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนการุ้ งวิทยาคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ฝกอานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค และขอความตางๆ ไดถูกตอง คลองแคลว ฝกอานในใจได
รวดเร็วยิ่งขึ้น และจับใจความสําคัญคิดวิเคราะหความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานได ฝกเขียนสะกดคําได
ถูกตอง คลองแคลว เขียนสื่อความไดตรงตามวัตถุประสงค ใชถอยคํา สํานวนภาษาถูกตองเหมาะสม
ฝกเขียนคัดลายมือใหสวยงามชัดเจน มีมารยาทในการอานการเขียน
เพื่อใหนักเรียนใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและมีมารยาทในการพูด รักการ
เรียนรูภาษาไทย ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของการอนุรักษภูมิปญญาทางภาษา รักทองถิ่น
รักประเทศชาติ
โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบกระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนภาษา เพื่อใหเกิดความรู เกิดทักษะการอาน การเขียน มีความสามารถในการสื่อสาร
เปนผูมีนิสัยรักการอานการเขียน ใฝเรียนใฝรู มุงมั่นในการทํางาน
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงคํา กลุมคํา ประโยค และขอความตางๆไดถูกตอง คลองแคลว
2. อานในใจแลวจับใจความได
3. อานและคิดวิเคราะหความรูและขอคิดได
4. มีมารยาทในการอาน
5. เขียนสะกดคําไดถูกตอง คลองแคลว
6. เขียนสื่อความได
7. เขียนเรียงความได
8. มีมารยาทในการเขียน
9. มีนิสัยรักการเขียน
รวม 9 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ฝกการอ านออกเสีย งบทรอยแก ว รอ ยกรอง การอานในใจ เพื่ อจับ ใจความสํ าคั ญ ระบุเหตุผ ล
ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของเครื่องมือเครื่องใชในระดับ
ที่ยากขึ้น ฝกคัดลายมือตัวบรรจง เขียนสื่อสารไดถูกตอง ชัดเจน สละสลวย
เพื่อใหนักเรียนใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและมีมารยาทในการพูด รักการ
เรียนรูภาษาไทย ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของการอนุรักษภูมิปญญาทางภาษา รักทองถิ่น
รักประเทศชาติ
โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนภาษา เพื่อใหเกิดทักษะการอาน
การเขียนภาษาไทยและใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการเขียน เปนผูใฝรูใฝเรียน
เปนผูรูรักษวัฒนธรรมไทย
ผลการเรียนรู
1. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
3. ระบุเหตุผลและขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
4. ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงานของเครื่องมือหรือเครื่องใชในระดับที่ยากขึ้น
5. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งหนา
6. เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง เขียนสะกดคําถูกตอง เขียนประโยคสื่อสารถูกตอง ชัดเจน
สละสลวย
7. มีมารยาทในการอานเขียน
รวม 7 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20203 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ฝกทักษะการฟง สามารถบอกไดวาผูสงสารมีจุดมุงหมายอยางไร ฟงจับใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟง
นําไปเลาตอไดถูกตอง ไดใจความสมบูรณ ฝกสรุปจับใจความสําคัญ และขอคิดจากเรื่องที่ฟง นําไปใชตอบ
คําถาม และรายงานหนาชั้นเรียน สังเกต คนหา “สาร” “จุดมุงหมายสําคัญ” ในแตละเรื่องที่ไดฟง นําไป
บอกกล า วให เพื่ อ น ๆ ได ท ราบ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารพู ด การวางท า ทาง การใช น้ํ าเสี ย ง การใช ภ าษาให ถู ก ต อ ง
เหมาะสม ตามมารยาท และลักษณะการพูด สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ตลอดจนการพูดกลาวรายงาน
หนาชั้น ครูกําหนดสถานการณสมมติขึ้น นักเรียนฝกพูดรายงานตามบทบาทสมมติ ฝกพูดในโอกาสตาง ๆ
กลาวแสดงความยินดี อวยพรวันเกิด ฯลฯ และนําไปใชในชีวิตจริงได
ฝกอานในใจใหคลองแคลว โดยใชการจับเวลาใหไดน าทีละ 150 – 250 คํา เปนอยางนอย เพื่ อ
ความรวดเร็วในการอาน ฝกสรุปสาระสําคัญ จากเรื่องที่อาน นําไปใชในการทําแบบทดสอบและรายงานให
เพื่อนฟง ฝกอานสะกดคํายากที่หลากหลาย เพื่อนําไปใชในการเขียนเรียงความและเขียนตอบแบบทดสอบ
ศึกษาและฝกเรียบเรียงถอยคําใหไดใจความกระชับสละสลวย ฝกเขียนรายงานและเขียนบรรยายเขียนสรุป
ความหรื อ ขยายความจากเรื่ อ งราวต า ง ๆ ที่ ไ ด ป ระสบมา ฝ ก จดบั น ทึ ก ความรู ค วามเข า ใจ เขี ย นเล า
ประสบการณจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่นาสนใจ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ และสืบสานวรรณกรรม
ทองถิ่น
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรูความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และการดู มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ในการคิดการใชทักษะชีวิต ในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รักความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ฟงแลวบอกไดวาผูสงสารมีจุดมุงหมายอยางไร
2. จับใจความและเลาเรื่องจากเรื่องที่ฟงไดถูกตอง
3. สรุปขอคิดจากเรื่องที่ฟง
4. เมื่อกําหนดสถานการณสมมติขนึ้ นักเรียนสามารถพูดรายงานตามบทบาทของตน
5. พูดในโอกาสตาง ๆ ได เชน กลาวแสดงความยินดี , อวยพรวันเกิด ฯลฯ
6. วางทาทาง ใชเสียง ใชภาษา ไดอยางเหมาะสมตามมารยาทและลักษณะการพูด
7. อานในใจไดคลองแคลวนาทีละ 150 - 250 คําเปนอยางต่ํา
8. สรุปสาระสําคัญจากเรื่องที่อาน
9. สะกดคํายากที่กําหนดใหไดถูกตอง
10. เขียนยอเรื่องจากเรื่องที่อานหรือฟงได
รวม 10 ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20204 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
นักเรียนเลือกอานหนังสืออานเพิ่มเติม หรือหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจ ศึกษาความหมาย
ของคํ าศั พ ท ที่ ย ากขึ้ น แล วแปลความ ถอดคํ าประพั น ธ สรุ ป ความจากเรื่อ งที่ อ าน วิ เคราะห ตี ค วาม
แสดงความคิดเห็น ประเมิน คุณคา และอภิปรายในเรื่องที่อาน ที่ไดฟงมา ถอดคําประพันธจากวรรณคดี
มรดกที่เลือกอานตามความสนใจ ศึกษาเรื่องคําศัพทยาก แปลความ ตีความ จากเรื่องที่อาน ตลอดจนการ
แสดง ความคิดเห็นในเรื่องที่ตนไดอานมา ศึกษาและถอดคําประพันธออกมาเปนภาษารอยแกวใหไดใจความ
สละสลวย ทําความเขาใจศึกษาคนควาวรรณกรรมทองถิ่น ฝกเขียนสะกดคํายากอยางสม่ําเสมอ เพื่อความ
ถูกตองชัดเจนในการอานเขียนหนังสือไทย
ฝกเขียนสรุปความหรือขยายความ จากเรื่องที่กําหนดไว เปน ประโยชนในการเขียนตอบขอสอบ
และอานเพื่อความรูความจํา ศึกษาและฝกฝนเขียนเรียงความ ในแนวสรางสรรค ที่แสดงความรูความคิดได
เหมาะสมกับวัยของตน ฝกฝนเขียนบทรอยกรอง เพื่อแสดงความรูความคิดจินตนาการในเรื่องราวตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ฝกอภิปรายกลุมโดยกําหนดสถานการณขึ้น ใหสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได ศึกษาและฝก
อภิปรายในที่ประชุมชน เพื่อสรางประสบการณตรงใหเกิดขึ้น ฝกวิธีการดําเนินการการโตวาทีและเปนผูรวม
โตวาทีได
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรูความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และการดู มีความสามารถใน
การสื่อสาร ในการคิดการใชทักษะชีวิต ในการใชเทคโนโลยี เปนผูใฝรูใฝเรียน มุงมั่นในการทํางาน รักความ
เปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อานหนังสืออานเพิ่มเติม หรือหนังสืออานนอกเวลาตามความสนใจ แลวแปลความ ถอดคํา
ประพันธ สรุปความจากเรื่องที่อาน
2. วิเคราะห ตีความ แสดงความคิดเห็น และประเมินคุณคาของเรื่องที่อาน
3. ถอดคําประพันธจากวรรณคดีมรดกที่เลือกอานตามความสนใจ
4. เขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องที่กําหนด
5. เขียนความเรียงเชิงสรางสรรคแสดงความนึกคิดเหมาะกับวัย
6. เขียนบทรอยกรอง เพื่อแสดงความรูและความคิด
7. เมื่อกําหนดสถานการณสมมติตางๆ ขึ้น นักเรียนสามารถรวมการอภิปรายกลุม
8. ดําเนินการโตวาทีและรวมโตวาที
รวม 8 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20205 ภาษาไทยเพิ่มเติม 5
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึ ก ษานิ ท านพื้ น บ า น ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น พู ด นํ าเสนอความรู ความคิ ด เลา เรื่อ ง ยอ เรื่ อ ง
อ า นและดู เรื่ อ งที่ เป น ประโยชน นํ า ความรู ไ ปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น ฟ ง เรื่ อ งราว นิ ท าน วรรณกรรม
ท อ งถิ่ น จากภู มิ ป ญ ญาในท อ งถิ่ น หรื อ จากสื่ อ ประเภทต า ง ๆ ประเด็ น จากเรื่ อ งที่ อ า นทั้ ง ทางด า น
วรรณศิลป เนื้อหา และสังคม ประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น ประเภทนิทานพื้นบาน
โดยการใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ความรูความเขาใจ เห็นคุณคาแยกแยะ เลือกสรุป
ความ ฝกนิสัยและมารยาท จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็น สรางความคิดรวบ
ยอด ฝกปฏิบัติสืบคน สื่อความ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เพื่อใหรักการเรียนรูภาษาไทย ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของการอนุรักษภูมิปญญาทาง
ภาษา รักทองถิ่น รักประเทศชาติ
ผลการเรียนรู
1. สามารถอานนิทานพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีวิจารณญาณ
2. สามารถพูดนําเสนอความรู ความคิด เลาเรื่อง ยอเรื่อง ดวยภาษาที่
สละสลวย ชัดเจน เหมาะสม
3. เลือกอานและดูเรื่องที่เปนประโยชน นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
4. มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน การดู
5. สามารถฟง เรื่องราว นิทาน วรรณกรรมทองถิ่น จากภูมิปญญาในทองถิ่น หรือจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ
6. สรุปความ จับประเด็นสําคัญ แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น เรื่องที่อาน ทั้งทางดาน
วรรณศิลป เนื้อหา และสังคม
7. จําแนกประเภทของวรรณกรรมทองถิ่น ไดถูกตอง
รวม 7 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ท20206 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ศึกษาหลักการพูด วิธีการพูด การใชถอยคํา น้ําเสียงและการใชทาทางที่เหมาะสมโดยการ ฝกพูดทั้งที่
เปนการ ชักชวน ชี้แจงอภิปราย ทําหนาที่พิธีกรหรือผูดําเนินรายการ โดยเนน การใช ถอยคํา น้ําเสียงและ
ทาทางที่เหมาะสม พูดไดอยางมีเนื้อหาสาระและนาสนใจ ทําใหผูฟงเกิดความ เขาใจและคลอยตาม
เพื่อใหนักเรียนใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและมีมารยาทในการพูด รักการ
เรียนรูภาษาไทย ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาของการอนุรักษภูมิปญญาทางภาษา รักทองถิ่น
รักประเทศชาติ
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรูความ
เขาใจ เพื่อใหเกิดความรู มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง การพูด และการดู มีความสามารถ
ในการสื่อ สาร ในการคิ ดการใชทั กษะชีวิต ในการใช เทคโนโลยี เปน ผู ใฝ รูใฝ เรีย น มุ ง มั่ นในการทํางาน
รักความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจความหมายของการพูด
2. รูและเขาใจหลักการและวิธีการพูดและนํามาใชในชีวิตประจําวัน
3. รูและเขาใจในการใชน้ําเสียงในการพูดและใชไดถูกตอง
4. รูและเขาใจในการใชลีลาในการพูด และใชไดถูกตอง
5. รูและเขาใจในการใชทาทาง สีหนาประกอบการพูดและใชไดถูกตอง
6. รูและเขาใจในการใชอุปกรณในการพูด และใชไดถูกตอง
7. รูและเขาใจในการเตรียมตัวกอนพูดและมีความพรอมกอนที่จะพูดอยูเสมอ
8. รูและเขาใจการใชภาษาในการพูดและใชไดถูกตอง
9. มีมารยาทในการพูด
รวม 9 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค21201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต จํานวนนับในชีวิตประจําวัน รอยละ ปญ หาชวนคิด ระบบตัวเลขโรมัน
ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การใชจํานวนเต็มในการแกปญหา การใชเลขยกกําลัง
ในการแกปญหา
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหาได
3. อานและเขียนเลขโรมันได
4. บอกคาเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่กําหนดใหได
5. เขียนตัวเลขฐานที่กาํ หนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได
6. ใชความรูเกี่ยวกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังในการแกปญหา พรอมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
7. เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม และเขียนใหอยูในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตรได
รวม 7 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค21202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ ยวกับการใหเหตุผลในชีวิตประจํ าวัน การให เหตุผลอยางงาย เอกนาม การบวก การลบ
การคูณ การหารเอกนาม พหุน าม การบวก ลบพหุนาม การคูณ หาร พหุนามอยางงาย การประยุกตของ
เศษสวนและทศนิยม
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดยการ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได
2. สังเกตใชขอความคาดการณและใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได
3. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได
4. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนามอยางงายได
5. ใชความรูเรื่องเศษสวนและทศนิยมแกปญหาตางๆได
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค22201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ เลขยกกํ า ลัง การคู ณ เลขยกกํ าลั ง การหารเลขยกกํ าลั ง สมบั ติ ของเลขยกกํ าลั ง
เลขยกกํ าลัง ในรูป สัญ กรณ วิท ยาศาสตร การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุน าม การบวก การลบ
การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนามที่มีดีกรีไมเกินหนึ่ง อัตราสวน สัดสวน โจทยปญหาอัตราสวน รอยละ
โจทยปญหารอยละ การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนําไปใช
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย การ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. คูณและหารจํานวนที่เขียนอยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็มโดยใช บทนิยามและ
สมบัติและเลขยกกําลังและนําไปใชในการแกปญหาได
2. คํานวณและใชเลขยกกําลังในการเขียนแสดงจํานวนที่มีคานอย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตรได
3. บวก ลบ คูณ หารพหุนามได
4. บวก ลบ คูณ หารเศษสวนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไมเกินหนึง่ ได
5. ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละ แกปญหาหรือสถานการณตาง ๆ ได
6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีไ่ ด
7. ใชความรูเกี่ยวกับเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนในการสรางสรรคงานศิลปะหรือออกแบบ
รวม 7 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค22202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 4
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับพหุน ามดีกรีสอง ผลตางกําลังสอง กําลังสองสมบูรณ สมการกําลัง สอง การแกโจทย
ปญหา การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง การแกโจทยปญหา
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย การ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได
2. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใชการแยกตัวประกอบได
3. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใชการแยกตัวประกอบ และตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหวางปริมาณตาง ๆ ที่แปรผันตอกันได
5. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดโดยใชความรูเกี่ยวกับการแปรผันและตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของ a เมื่อ a ³ 0 การดําเนินการของจํานวนจริง ซึ่ง เกี่ยวกับกรณฑที่สอง
การนําไปใช การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกําลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยวิธีกําลังสองสมบูรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวน
เต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยใชทฤษฎีบทเศษเหลือ ทบทวนสมการ
กําลัง สอง การแก สมการกํ าลัง สองโดยวิธีทํ าเป น กําลัง สองสมบู รณ โจทยป ญ หาเกี่ ยวกั บ สมการกําลั ง สอง
สมการของพาราโบลา พาราโบลาแบบตาง ๆ ตามรูปสมการ พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม และ
การนําไปใช
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย การ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. บวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สองที่กําหนดใหและนําไปใชแกปญหาได
2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณได
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็มและไดตัว
ประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแตละพจนเปนจํานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ หรือ
ใชทฤษฎีเศษเหลือได
4. แกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
5. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได
6. เขียนกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
7. บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กําหนดใหได
8. หาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมได
9. แกปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหโดยใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร
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รวม 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ค23202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 6
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม การสราง ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง ระบบสมการที่
ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ วงกลม มุมที่จุดศูนยกลางและมุมในสวนโคง ของวงกลม คอรด
เสนสัมผัสวงกลม การดําเนินการของเศษสวนของพหุนาม การแกสมการเสษสวนของพหุนาม โจทยปญ หา
เกี่ยวกับเศษสวนของพหุนาม
โดยจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียนไดศึกษาคนควา โดย การ
ปฏิบัติจริง สรุป รายงาน และนําเสนอ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณ การแกปญหา การใชความรู
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ การใหเหตุผล การใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมายไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
เห็น คุณ คาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปน ระบบ มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางานและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ใชสมบัติเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในการใหเหตุผลได
2. สรางและใหเหตุผลเกี่ยวกับการสรางที่กําหนดใหได
3. แกระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
4. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรีไมเกินสองที่กําหนดใหได
5. ใชสมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการใหเหตุผลและแกปญหาที่กําหนดใหได
6. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามที่กําหนดใหได
7. แกสมการเศษสวนของพหุนามได
8. แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเศษสวนของพหุนามและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
รวม 8 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึ ก ษา วิ เคราะห ทดลอง อภิ ป ราย การทํ ากิ จ กรรมในรู ป แบบต า งๆ โดยเน น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรกับกระบวนการแกปญหา อยางมีระบบ ฝกทักษะการตั้งสมมติฐาน การออกแบบ
การทดลอง การกํ า หนดและควบคุ ม ตั ว แปร ตลอดจนการใช เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน ความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการ การใชเครื่องชั่งสารเคมี การใชเทอรโมมิเตอร การใชกระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอรแซล
การใช ก ระดาษกรอง การใช ก ระบอกตวงและกระบอกฉี ด ยา การใช บี ก เกอร แ ละตะเกี ย งแอลกอฮอล
การใชปเปตและบิวเรต วิธีการทําความสะอาดเครื่องแกวใหสะอาดและปลอดภัย วิธีการใชสารเคมีอยาง
ปลอดภัยได
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คนขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ผลการเรียนรู
1. ทดลองและอธิบายทักษะการสังเกตและการนําไปใชประโยชน
2. ทดลองและอธิบายทักษะการลงความเห็นจากขอมูลและการนําไปใชประโยชน
3. ทดลองและอธิบายทักษะการจําแนกประเภทและการนําไปใชประโยชน
4. ทดลองและอธิบายทักษะการวัดและการนําไปใชประโยชน
5. ทดลองและอธิบายทักษะการใชตัวเลขและการนําไปใชประโยชน
6. ทดลองและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาและการ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

นําไปใชประโยชน
7. ทดลองและอธิบายทักษะการสื่อความหมายขอมูล และการนําไปใชประโยชน
8. ทดลองและอธิบายทักษะการพยากรณและการนําไปใชประโยชน
รวม 8 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20202 ทักษะการใชและดูแลรักษาอุปกรณวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษา ทดลอง สืบคน อภิปราย ตีความหมายขอมู ล ลงขอสรุป และมีค วามรู ความเขาใจเกี่ยวกั บ
หลักการทํางาน และการดูแลรักษาอุปกรณวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน ทางฟสิกส เคมี ชีวะ และ วิทยาศาสตร
พื้นฐาน ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณวิทยาศาสตรอยางถูกวิธี โดยทํางานเปนกลุมยอย มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณทางวิทยาศาสตร และสารเคมี เกิดทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่พัฒ นาขึ้นจากองคความรูของ
นักเรียน และมีค วามรูในเรื่อ งหลั กการรักษาความปลอดภั ยและการบํ ารุง รักษาเครื่องมื อ การใชเครื่องมื อ
วิทยาศาสตร
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 กระบวน จากการใช
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการ ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
มีคุณธรรมมีจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาทดลอง อภิปรายและสืบคน เกี่ยวกับหลักการทํางาน และการดูแลรักษาอุปกรณวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐาน ทางฟสิกส เคมี ชีวะ และวิทยาศาสตรพื้นฐาน
2. ฝกการใชอุปกรณวิทยาศาสตรอยางถูกวิธีโดยทํางานเปนกลุมยอย
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร และสารเคมี
4. นักเรียนเกิดทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นจากองคความรูของนักเรียน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

5. มีความรู ความเขาใจ หลักการรักษาความปลอดภัยและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
6. นักเรียนมีทักษะกระบวนการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปจากการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
7. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทดลอง
รวม 7 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20203 พลังงานทดแทน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา
พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการทางวิทยาศาสตรของพลังงาน
ดังกลาว และการนํามาใชเปนพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหลานั้นที่มี
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการ ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนาความรูไปใชในชีวิตประจาวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรมมีจริยธรรม และคานิยมมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน สามารถ
ทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู
ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู ไ ปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอม มีจิตอาสาเฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตวิทยาศาสตรคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสําคัญของพลังงานเชื้อเพลิงชนิดตางๆได
2. อธิบาย บรรยายและยกตัวอยางความสําคัญของพลังงานทดแทนประเภทตางๆได
3. เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร ในการนําพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร ไปใชประโยชน
4. อธิบายและยกตัวอยางการใชประโยชนพลังงานน้าํ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
รวม 4 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20204 เชื้อเพลิงเพือ่ การคมนาคม
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาวิเคราะห ทดลอง องคประกอบและประเภทของปโตเลียม หินตนกําเนิดและแหลง กักเก็บปโต
เลียม การสํารวจแหลงปโตเลียม ผลกระทบและแนวทางแกไขที่เกิดจากการสํารวจและการผลิตปโตเลียม การ
แยกกาซธรรมชาติ การกลั่น น้ํ ามั น ดิบ ผลิตภั ณฑ จากกาซธรรมชาติและจากการกลั่น น้ํามันดิบ และการใช
ประโยชน ผลกระทบจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากปโตเลียมและแนวทางแกไข สถานการณพลังงานของ
โลกและของประเทศไทย การใชพลังงานดานการคมนาคมของประเทศไทย การกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลกระทบและแนวทางแกไขผลจากการใชเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เปนพลังงานทดแทน
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คนขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู มีความสามารถในการตัดสินใจ
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่น ในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความสําคัญและการกําเนิดของปโตเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน และหินน้ํามัน
2. อธิบายแหลง การสํารวจ และปริมาณสํารองของปโตเลียม และกาซธรรมชาติ
3. อธิบายผลิตภัณฑปโตเลียมและการนําไปใชประโยชน
4. อธิบายโครงสรางราคา และวิเคราะหสถานการณการใชน้ํามันเพื่อการคมนาคม
5. อธิบายประเภทและการใชประโยชน จากเชื้อเพลิงที่เปนพลังงานทดแทน
6. เสนอแนวทางการใชปโตรเลียม และแกสธรรมชาติอยางประหยัดและถูกวิธี
รวม 6 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20205 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาและปฏิบัติง านเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาอีเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟ า
กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณ
ปองกัน ไฟฟา และการต อสายดิน อุปกรณ อี เล็กทรอนิกส R L C หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอีเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ ประกอบชุดคิตเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหลงจายไฟฟากระแสตรง
ปรับคาได สวิตชทํางานดวยแสง
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการ ความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรมมีจริยธรรม และคานิยมมีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน สามารถ
ทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต ประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตอาสาเฝาระวัง
และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตวิทยาศาสตรคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ผลการเรียนรู
1. มีความเขาในหลักการเกี่ยวกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา
2. อธิบายการทํางานของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนได
3. มีความสามารถในการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. สามารถนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาเชื่อมตอประกอบเปนวงจรพื้นฐานและ เลือก
เครื่องใชไฟฟาไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหมีลักษณะนิสัยเปนนักวิทยาศาสตรในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับขั้นตอนใน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

การทํางานอยางถูกตองและปลอดภัย
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว20206 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
สืบคนขอมูล อภิปราย สํารวจตรวจสอบและทดลองเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ทักษะ
การใชเครื่องมือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สารที่ใชทําความสะอาด
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร คิ ด วิ เคราะห คิ ด สั ง เคราะห และการคิ ด อย า งมี ร ะบบ
กระบวนการสืบ เสาะหารความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบ คน ขอมูล การทดลอง อธิบาย
อภิปรายและสรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีวินัย ใฝเรียนรู มุง มั่นในการทํางาน สามารถทํางานไดอยางมีระบบ สามารถแกปญ หาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล แสวงหาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกันเปนกลุม
เลือกและใชเครื่องมือในการเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ประจํ าวัน ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต อาสาเฝ าระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต วิท ยาศาสตรคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ผลการเรียนรู
1. พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และการจัดการทักษะ
2. ตระหนักถึงการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
3. สืบคนขอมูล สํารวจและอภิปรายเกี่ยวกับสารทําความสะอาดชนิดตาง ๆ
4. การทดลอง การสํารวจ การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ การเกิดฟอง ความสามารถในการทําความสะอาด
คา pH การเกิดไอออน และการจัดการกับสารทําความสะอาดหลังใชงานไดอยางปลอดภัยและไม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

สงผลตอสิ่งแวดลอม
5. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปรายสมบัติและวัตถุประสงคของการใชสารเติมแตงอาหาร สาร
ที่ใชถนอมอาหาร และเลือกสารเติมแตงอาหารไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงคและไมกอใหเกิด
อันตราย และผลตอสิ่งแวดลอม
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20281 คอมพิวเตอรเบื้องตน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึก ษาความรูเบื้ องตน เกี่ย วกั บ ประวัติ ความเป น มา องค ป ระกอบพื้ น ฐานของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร
วิธี ก ารใช ง านฮารด แวรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ วเตอร การเรีย กใช ง านโปรแกรมไมโครซอฟต วิ น โดวส และ
ซอฟตแวรที่ตองการ การรับสงจดหมายอิเลคทรอนิกส การประยุกตใชโปรแกรมไมโครซอฟตวินโดวสในการ
สรางงานในรูปแบบตางๆ
ฝกปฏิบัติการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนวิธีการใชงานเมาส แปนพิมพและอุปกรณฮารดแวร
อื่นๆที่เกี่ยวของ การเรียกใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตวินโดวส และซอฟตแวรที่ตองการ การรับสงจดหมาย
อิเลคทรอนิกส การประยุกตใชโปรแกรมไมโครซอฟตวินโดวสในการสรางงานในรูปแบบตางๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจและสามาถนําความรูนั้นไปประยุกตใชฝกทักษะ
การทํางานตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน โดยบูรณาการสภาพปญหาทองถิ่น
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลได
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

บอกองคประกอบของการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได
บอกหนาที่ของหนวยรับเขา หนวยประมวลผล หนวยสงออก และหนวยความจําได
บอกความสําคัญของฮารดแวร และซอฟตแวรได
บอกความสําคัญของหนวยความจําหลักและหนวยความรองได
อธิบายความหมาย และหนาที่ของระบบปฏิบัติการได
สามารถบอกและมีทักษะความสามารถใชระบบปฏิบัติการวินโดวได
บอกสวนประกอบพื้นฐานของหนาตาง ตําแหนงและวิธีการใชงานหนาตางได
บอกความสําคัญของโปรแกรมจัดการแฟมขอมูลได
บอกความสําคัญ หนาที่ การทํางานของไอคอนได
สามารถทําสําเนาแฟม การยายแฟม การเปลี่ยนชื่อ ลบแฟม และคนหาแฟมได
สามารถใชสําเนาแผนบันทึกและกําหนดชื่อแผนบันทึกได
สามารถรับสงจดหมายอิเลคทรอนิกสได
สามารถนําความรูไปใชในรายวิชาตางๆและในชีวิตประจําวันได

รวม 14 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20282 โปรแกรมประมวลผลคํา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผล
คํา การจัดพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ
ปฏิบัติการพิมพและจัดการขอความการพิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ การบันทึก การจัดพิมพเอกสาร
ทางเครื่องพิมพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจและสามาถนําความรูนั้นไปประยุกตใชฝกทักษะ
การทํางานตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมาย หนาที่ และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสรางและแกไขเอกสาร
3. จัดพิมพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
รวม 3 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20283 โปรแกรมนําเสนองาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ฝกทักษะการนําเสนองานดวยโปรแกรม (Microsoft PowerPointการเรียกใชโปรแกรม สรางงาน
นําเสนอผลงานการเรียกดูสไลดในมุมมองตางๆ การใสขอความลงในสไลด การตกแตง ขอความจัดการกั บ
รายการยอย ใสกลองขอความลงในสไลด ตกแตงแผนสไลดวาดรูปลงในโปรแกรมนําเสนอผลงาน ใสรูปภาพ
หรือรูปวาดตางๆ แทรกขอความศิลปสรางผังองคกร แทรกเสียงและใสภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงจัดเตรียม
งานนําเสนอและการนําเสนอ ทําเอกสารประกอบการบรรยาย กําหนดรูปแบบการนําเสนอผลงาน การสั่งฉาย
สไลดดวยตนเองสรางชิ้นงานโดยคนหาขอมูลจากหองสมุดหรืออินเทอรเน็ตมาชวยในการนําเสนอเรื่องวันสําคัญ
ตางๆ ประวัติบุค คลสําคัญ ของโรงเรียนและจัง หวัด ภู มิป ญ ญาทองถิ่น น้ําและทรัพ ยากรธรรมชาติ การทํ า
แผนภูมิโครงสรางงานบริหารโรงเรียนกิจกรรมภายในโรงเรียน และสื่อการสอนในรายวิชาตางๆ ตามความถนัด
โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญ ญาทองถิ่นกระบวนการสรางความคิดรวบ
ยอด กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการกระบวนการแกปญหา กระบวนการคิด
วิเคราะห มีนิสัยรักการทํางาน รักการคนความีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมีสมาธิใน
การทํางานจนสามารถนําทักษะปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวันได
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจและสามาถนําความรูนั้นไปประยุกตใชฝกทักษะ
การทํางานตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป
ผลการเรียนรู
1. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนําเสนอขอมูลได
2. สรางงานนําเสนอผลงานได
3. ใสขอความและตกแตงขอความได
4. ตกแตงแผนสไลดได
5. แทรกรูปภาพและวัตถุตางๆ ลงในสไลด
6. เชื่อมโยงสไลดได
7. กําหนดรูปแบบและเตรียมงานนําเสนอได
8. สรางแผนภูมิได
9. สั่งฉายสไลดได
10. สรางชิ้นงานอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ
รวม 10 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20284 โปรแกรมตารางงาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาและฝกทักษะทางดานตารางการทํางานดวยโปรแกรม (Microsoft Excel ทักษะการใชสมุดงาน
การใชสูตรและฟงกชันตกแตงแผนงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน แทรกรูปภาพ แผนผังและ
วัตถุอื่นๆวาดภาพและปรับแตงรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การบริหารขอมูลบนแผนงานสรางแผน
งานใหมี ความสามารถสูงขึ้น การใชสมุดงานรวมกัน และการเชื่อมโยงสมุดงานประยุกตใชงาน
โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญ ญาทองถิ่นกระบวนการสรางความคิดรวบ
ยอด กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการกระบวนการแกปญหา กระบวนการคิด
วิเคราะห
มีนิสัยรักการทํางาน รักการคนความีความรับผิดชอบทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมีสมาธิใน
การทํางานจนสามารถนําทักษะปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. เขาใจทักษะการใชสมุดงาน
2. ใชสูตรและฟงกชันตางๆ ได
3. ตกแตงแผนงานและสมุดงานได
4. จัดรูปแบบแผนงานได
5. แทรกรูปภาพ รูปวาด แผนผัง และวัตถุอื่นๆ ได
6. สรางแผนภูมิและแผนที่ได
7. บริหารขอมูลบนแผนงานได
8. ใชสมุดงานรวมกันได
9. เชื่อมโยงสมุดงานกับอินเทอรเน็ตได
10. ประยุกตใชงาน Excel ได
รวม 10 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20285 การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต
ศึกษาแนวคิ ดและรูป แบบของหนัง สือ อิเล็กทรอนิ กส ความหมาย รวมถึง วิวัฒ นาการของหนัง สื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หลั ก การสร า งหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จุ ด ประสงค ก ารใช ง าน เทคนิ ค การสร า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส รูปแบบการนําไปใชงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขอดีและขอเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส กั บ การเรี ย นการสอนในป จ จุ บั น หลั ก การผลิ ต สื่ อ ประเภทหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
จรรยาบรรณการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส การเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกส แนวโนมความเปนไปของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสในอนาคต
กระบวนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมชวยสรางประยุกตกระบวนการทํางานกลุม
เพื่อสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยยึดหลักการเขาถึงชุมชนและทองถิ่น เพื่อเผยแพรวัฒ นธรรมภูมิ
ปญญา ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
2. บอกประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
3. บอกโครงสรางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
4. มีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชสราง E-book และโปรแกรมที่ใชประยุกตรวมกันสามารถอธิบายได
5. สามารถติดตั้งและเปดโปรแกรมสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
6. มีทักษะในการเรียกใชเครื่องมือตางๆสําหรับสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
7. สามารถสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรได
8. มีเจตคติที่ดีตอการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
รวม 8 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ว20286 การสรางเว็บไซต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึกษาความเปนมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสรางเอกสาร HTML การจัดวางเนื้อหาบนหนา
เว็บ การจัดการขอความ ใชลิสตเพื่อสรางรายการ การเชื่อมโยงเว็บเพจดวยลิงก และการจัดการโครงสราง
เพื่อใหเว็บเพจแบงเปนสัดสวนดวยตาราง ศึกษาการแตงเติมเว็บเพจดวยกราฟก เชนรูปภาพ ชนิดตางๆ การ
แบง หนาจอโดยใช เฟรมชนิ ดตางๆ สรางฟอรมตางๆเพื่ อใชในเว็บเพจ การสรางเอกสารที่สามารถเปด ไฟล
มัลติมีเดีย เชน วีดิโอและเพลง และเพิ่มลูกเลนใหกับเว็บเพจดวยการใชงานสไตลชีท พรอมทั้งสามารถอัพโหลด
เว็บเพจสูพื้นที่ผูใหบริการได
โดยใช ก ระบวนการทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการฝ ก ปฏิ บั ติ กระบวนการออกแบบ
กระบวนการจัดการกระบวนการแกปญหา กระบวนการคิดวิเคราะห
เพื่อให มีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนองานตาง ๆ และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีจิตสํานึก มีคุณธรรม และใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
ผลการเรียนรู
1. ผูเรียนเขาใจกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบื้องตน
2. ผูเรียนเขาใจโครงสรางและไวยกรณของโปรแกรมและภาษา หรือ หรือกระบวนการการใช
เครื่องมือการสรางเว็บเพจ
3. ผูเรียนสามารถออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บเพจไดถูกตองและเหมาะสม
4. ผูเรียนมีทักษะในการใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บเพจ
5. ผูเรียนมีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20231 หนาที่พลเมือง 31
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มีสวนรวมอนุรักษมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึง ความเอื้อ เฟ อเผื่อ แผแ ละเสี ย สละต อ สัง คม เห็ น คุณ ค าและอนุ รั กษ ข นบธรรมเนี ยมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิ บั ติต นเป น แบบอยางของความรัก ชาติ ยึ ด มั่น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย
ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติ การปลูกปาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสัน ติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรกั ษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20232 หนาที่พลเมือง 32
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิ บั ติ ต นเป น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย ในการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า ง ๆ ของสั ง คม
การตัดสิน ใจโดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับ ผิดชอบในการตัดสิน ใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน
ตรวจสอบขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
ยอมรับ ความหลากหลายทางสัง คมวั ฒ นธรรมในภูมิ ภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต ในเรื่อ งวิถี ชีวิ ต
วัฒ นธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการ
เคารพซึ่งกัน และกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบง ปน มีสวนรวมในการ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

แกปญ หาความขัดแยง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย
การเจรจาตอรอง การระงับ ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสัน ติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ตาง ๆ
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกัน
อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4. มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20233 หนาที่พลเมือง 33
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย
การมี สั มมาคารวะ แสดงออกและแนะนํ าผูอื่ น ให มี ค วามเอื้ อเฟ อเผื่อ แผ และเสีย สละต อสั ง คม เห็ น คุณ ค า
อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยัน หมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
ปฏิ บัติ ตนเปน แบบอยางและแนะนํ าผู อื่น ให มีก ารปฏิ บัติ ตนที่แ สดงออกถึง ความรักชาติ ยึ ดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสัน ติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอื่นใหอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนําผูอื่นใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รหัสวิชา ส20234 หนาที่พลเมือง 34
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตนเปน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความรู และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทําของตนเอง
เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่ง พาอาศัยซึ่ง กันและกันโดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถชี ีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และ
วาจาดูห มิ่น ผูอื่น ชวยเหลือซึ่ง กัน และกัน แบง ปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกป ญ หาความขัดแยง
โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับ
ความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ตาง ๆ และรูทันขาวสาร
3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20235 หนาที่พลเมือง 35
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

มี ส ว นร ว ม แนะนํ า ผู อื่ น ให อ นุ รั ก ษ และยกย อ งผู มี ม ารยาทไทย ในเรื่ อ งการแสดงความเคารพ
การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนําผูอื่นและมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟ อเผื่อแผ และเสียสละตอสัง คม เห็ น คุณ คา อนุ รักษ สืบ สาน และประยุกตข นบธรรมเนี ยมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสัน ติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวม แนะนําผูอื่นใหอนุรักษ และยกยองผูมมี ารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนําผูอื่น และมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
3. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย
4. เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20236 หนาที่พลเมือง 36
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ปฏิ บัติ ตนเปน พลเมือ งดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิท ธิและหน าที่ การใชเสรีภาพอย าง
รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
ห องเรีย นและโรงเรีย น ตรวจสอบขอ มู ล ตรวจสอบการทํ า หน าที่ ข องบุ คคลเพื่ อ ใช ป ระกอบการตัด สิ น ใจ
ปฏิบัติตนเปน ผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง
เห็น คุณ คาของการอยูรวมกัน ในภูมิ ภาคเอเชียอยางสัน ติและพึ่ งพาซึ่ง กันและกัน ทามกลาง ความ
หลากหลายทางสัง คมวัฒ นธรรมในภูมิ ภาคตาง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ศาสนา สิ่ง แวดลอ ม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒ นธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา
และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญ หาความ
ขัดแยง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใช ก ระบวนการกลุ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ
กระบวนการแกปญ หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสัน ติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคล เพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจ
3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20241 เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาถึงแนวทางการศึกษาและการวิเคราะหสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหวิวัฒนาการ
ของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยโดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒ นธรรมและสถาบันที่มีตอ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาพัฒ นาการและปญหาของสังคมและเศรษฐกิจไทยตามแนวคิดของระบบทุน
นิยมที่ผานมา ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการไปประยุกตใชกับเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาที่ยังยืนและมีภูมิคุมกัน
ศึกษาความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิถีชีวิตไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในรัฐสวัสดิการและการประกันสังคม โครงการพระราชดําริ เปนแนวทาง
ในการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียงได
2. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
3. รูและเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เขาใจหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

5. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาตนเองและชุมชน
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต
7. อธิบายความเขาใจเกี่ยวกับ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสรางภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงได
8. มีความรูและเขาใจ รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได
9. ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
11. สามารถนําระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
12. รูและเขาใจโครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
13. ปฏิบัติการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกตอง
14. ปฏิบัติการสรางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับผูปกครองและชุมชนไดอยางเหมาะสม
15. เขาใจหลักการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 15 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20242 เศรษฐศาสตรครอบครัวฯ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ การบริโภค การออม การลงทุน การกูยืม การ
เลือกที่อยูอาศัย แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจของครอบครัว การผลิต การแลกเปลี่ยน การเงินการธนาคาร
ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว หลักการการจัดทําบัญชีครัวเรือน การบันทึกรายรับรายจาย เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
โดยทักษะการคนควา การสํารวจ กระบวนการสืบคน กระบวนการทํางานเปนกลุม กระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการทางสังคม การใชเทคโนโลยี
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรภายในครอบครัว ซึ่งมีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ การบริโภค การออม การ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ลงทุนการกูยืม และการเลือกที่อยูอาศัย
2. รูและเขาใจ สามารถวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว ที่มีตอระบบการผลิต
การแลกเปลี่ยน การเงินการธนาคาร
3. รูและเขาใจ สามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว
4. สามารถนําระบบและวิธีการของหลักการการจัดทําบัญชีครัวเรือน การบันทึกรายรับรายจาย เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
รวม 4 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20261 อาเซียนศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา สืบคน และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ
อาเซียน ธงอาเซียน คําขวัญ ของอาเซียน เพลงประจําอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ และตราประจําแผนดินของประเทศสมาชิก
อาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

โดยใช ทั ก ษะการสื่ อ สาร การคิ ด การแก ป ญ หา การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กระบวนการกลุ ม
กระบวนการทางสังคม กระบวนการนําเสนอขอมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ สามารถคิดวิเคราะห สรางองคความรูใหม ตระหนัก เห็ น
คุณคามีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนอาเซียน รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย ยึดมันในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกําเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณอาเซียน ธงอาเซียน
คําขวัญของอาเซียน เพลงประจําอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศนอาเซียน
และกฎบัตรอาเซียน
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจําแผนดินของประเทศ
สมาชิกอาเซียนแตละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางประเทศกับไทย
3. รูและเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมหิ ลังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม
อาเซียน รวมทั้งวิเคราะหบทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
4. รูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอื่นดานตาง ๆ
5. รูและเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่ององคกรของอาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ส20262 อาเซียนศึกษา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ศึก ษา สื บค น และวิเคราะห ขอ มูล เกี่ ยวกับ อาเซี ยนในเรื่อ งความสั มพั น ธร ะหวางประเทศกับ ไทย
ประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทย
ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกตอประเทศสมาชิกอื่นในดานตางๆ
อาเซี ย นกั บ ความสั ม พั น ธ ภ ายนอกของอาเซี ย นในเรื่ อ งองค ก รอาเซี ย นด านการดํ า เนิ น งานของอาเซี ย น
การตั ด สิ น ใจ การระงับ ข อ พิ พ าท ความสั ม พั น ธ ภ ายนอกของอาเซี ย นกั บ ประเทศคู เจรจา กลุ ม ประเทศ
และองคการระหวางประเทศ
โดยใช ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค น ข อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตระหนักในความสําคัญ ของการรวมกลุมประเทศอาเซียน มีสวนรวมใน
การเตรียมความพรอมของสังคมและประเทศชาติในการเขาสูประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ของประชาคมอาเซียนและอยูรวมกันในสังคมอาเซียนอยางปกติสุข
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมหิ ลังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคม
อาเซียน รวมทั้งวิเคราะหบทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนตอประเทศสมาชิกทั้งตอประเทศไทยและตอประเทศ
สมาชิกอื่นดานตาง ๆ
3. รูและเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนกับความสัมพันธภายนอกอาเซียนในเรื่ององคกรของอาเซียนดานการ
ดําเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับขอพิพาท ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนกับ
ประเทศคูเจรจา กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
4. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตาง ๆ โครงสรางองคกรและกลไกการดําเนินงาน
ของอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
5. อธิบายการเตรียมความพรอมของอาเซียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
6. วิเคราะหอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไข
7. วิเคราะหบทเรียนจากการรวมกลุมเศรษฐกิจของประเทศอื่น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน
8. วิเคราะหบทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดานตาง ๆ ปญหาของอาเซียนและแนวทางแกไข
รวม 8 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ศ20206 การประดิษฐเครื่องประดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประดิษฐชิ้นงานเครื่องประดับประเภทตางๆ ขั้นตอนการทําชิ้นงานแตละ
ประเภท อุปกรณที่ใชในการประดิษฐตางๆ การนําชิ้นงานไปใชในแตละโอกาสตางๆกัน การนําวัสดุเหลือใชมา
ประดิษฐ การออกแบบและสรางสรรคผลงาน
โดยใหผูเรียนใชทักษะการทํางานเปนกลุมในกระบวนการประดิษฐชิ้นงาน
บรรยายขั้นตอนการทํา
ชิ้นงานแตละประเภทได สรางชิ้นงานในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริง
รวมกันออกแบบอยางสรางสรรค
เพื่อใหผูเรียนนําประสบการณดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ
และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองานนาฏศิลปสามารถทํางานอยาง
มีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของงานประดิษฐได
2. ใชทักษะการทํางานเปนกลุมในกระบวนการประดิษฐ
3. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป
4. บรรยายขั้นตอนการทําชิ้นงานแตละประเภทได
5. มีทักษะและความคิดสรางสรรคในการประดิษฐ
6. สามารถประดิษฐ ชิ้นงานทั่วไปไดอยางนอย 1 ชิ้น
7. สามารถประดิษฐชิ้นงานที่เปนเอกลักษณไทยไดอยางนอย 1 ชิ้น
8. รูจักใชทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
รวม 8 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ศ20207 การประดิษฐเครื่องประดับ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ ดัดแปลง และออกแบบ นําหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐไปใชใน
การสรางสรรคผลงาน การประดิษฐสิ่งของที่เปนเครื่องประดับสวยงาม ใชในงานแสดงจริงได ใชวัสดุอุปกรณ
ตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุด ฝกปฏิบัติการประดิษฐเศษวัสดุเปนของใชของประดับตกแตง และรูถึงประโยชน
ของสิ่งประดิษฐนั้นๆ
โดยใหผูเรียนฝกทักษะ ในการประดิษฐ การตัด การใชกรรไกร มีด เลื่อยฉลุ การปนดินไทย การกด
ลาย การแกะลาย การออกแบบลายไทยตางๆ การลงรักปดทอง โดยจัดทําเปนผลงานทั้งงานเดี่ยวและงาน
กลุม ใหตรงกับหัวขอที่กําหนดให
เพื่อใหผูเรียนใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางนาฏศิลปและการละครกับสาระการเรียนรูอื่น ๆ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณหรือสรางสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกล
ตัวใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาโดยการปฏิบัติจริงทดลองสรุปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการ
ประดิษฐ และนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใช
ในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรครวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองานนาฏศิลปสามารถทํางานอยางมีระบบ
มีระเบียบ มีความรอบครอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของงานประดิษฐได
2. บอกประโยชนของงานประดิษฐได
3. มีทักษะและความคิดสรางสรรคในการประดิษฐ ดัดแปลง และออกแบบได
4. นําหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐไปใชในการสรางสรรคผลงานได
5. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐของประดับตกแตงได
6. ฝกปฏิบัติการประดิษฐเศษวัสดุเปนของใชของประดับตกแตงได
รวม 6 ผลการเรียนรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ศ20208 การขับรองเพลงลูกทุง 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติเพลงไทยลูกทุง อวัยวะและระบบที่เกี่ยวของในการออกเสียง เทคนิคการออก
เสียงและการรองเพลงไทยลูกทุง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การออกอักขระและสําเนียง การแสดงทาทาง
ประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลง หลักการปฏิบัติตน
โดยใหผูเรียนฝกทักษะการบริการรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะใน
การออกเสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยว รองหมู รองประกอบดนตรี
แสดงทาทางและสรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะ และคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียงในการรอง
เพลไทยลูกทุง พัฒนาบุคลิกภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักษความ
เปนไทย มีทักษะชีวิต สามารถขับรองเพลงไทยลูกทุง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เห็นคุณคาของการขับรอง
เพลง นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดนตรีเพื่อการบริการภายในโรงเรียนและชุมชนในทองถิ่น
ดวยความชื่นชม ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยได
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาชีวประวัตินักรองเพลงไทยลูกทุง
2. ฝกปฏิบัติการออกเสียงเพื่อการขับรองเพลงไทยลูกทุง
3. อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ในการขับรองเพลงไทยลูกทุง
4. รูและเขาใจในหลักการปฏิบัติตนในการขับรองเพลงไทยลูกทุง
5. ขับรองเพลงไทยลูกทุงดวยความภาคภูมิใจและดวยความไพเราะไดอยางนอย 2 เพลง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เพลงชา 1 เพลงเร็ว 1 เพลง
6. ทํากิจกรรมรองเพลงไทยลูกทุงทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไดอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ศ20209 การขับรองเพลงลูกทุง 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการออกเสียงและการรองเพลงไทยลูกทุง ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน การออก
อักขระและสําเนียง การแสดงทาทางประกอบ ลักษณะวิธีสรางอารมณ การพูดและการขับรองเพลง
โดยใหผูเรียนฝกการบริการรางกายชวยในการออกเสียง หายใจเขาออก และควบคุมอวัยวะในการออก
เสียง อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ขับรองเพลงไทยลูกทุง โดยการรองเดี่ยวรองประกอบดนตรี แสดงทาทางและ
สรางอารมณในเสียงเพลงใหตรงกับเนื้อหาของเพลง
เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียง ระดับเสียงในการรองเพลไทยลูกทุง
พัฒนาบุคลิกภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักษความเปนไทย มี
ทักษะชีวิต สามารถขับรองเพลงไทยลูกทุง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เห็นคุณคาของการขับรองเพลง นําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดนตรีเพื่อการบริการภายในโรงเรียนและชุมชนในทองถิ่น ดวยความ
ชื่นชม ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยได
ผลการเรียนรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

1.
2.
3.
4.

ฝกปฏิบัติการออกเสียงเพื่อการขับรองเพลงไทยลูกทุง
อานโนต ทํานอง เนื้อรอง ในการขับรองเพลงไทยลูกทุง
รูและเขาใจในหลักการปฏิบัติตนในการขับรองเพลงไทยลูกทุง
ขับรองเพลงไทยลูกทุงดวยความภาคภูมิใจและดวยความไพเราะไดอยางนอย 2 เพลง
เพลงชา 1 เพลงเร็ว 1 เพลง
5. ทํากิจกรรมรองเพลงไทยลูกทุงทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไดอยางนอย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20201 การขยายพันธุพืช
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธ เครื่องมือและอุปกรณในการขยายพันธ การขยาย
พันธพืชโดยไมใชเพศ การอนุบาลพันธุไม การปลูกพืชในภาชนะ และการจัดจําหนาย
สํารวจปจจัยการผลิตและ ภาวะการตลาด วางแผนการผลิตพันธุพืช เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ใหเหมาะสมกับวิธีการขยายพัน ธ ฝกทักษะการขยายพันธุพืชโดยไมใชเพศ เชน ติดตา ปกชํา ตอน ทาบกิ่ง
เสียบยอด เลือกผลิตพันธุไม โดยใชวิธีการขยายพันธุอยางนอย 3 วิธี ดูแลบํารุงรักษา คํานวณคาใชจาย กําหนด
ราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผล

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจความหมายความสําคัญของการขยายพันธุและเครื่องมืออุปกรณในการขยายพันธุพืชได
2. สามารสํารวจปจจัยการผลิต การตลาด วางแผนการผลิตพันธุพืช และการเลือกเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณที่เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุได
3. สามารถฝกทักษะวิธีการในการขยายพันธุพืชโดยการติดตา ปกชํา ตอนกิ่ง เสียบยอดได
4. มีความรูและเขาใจการเลือกพันธุไม ตลอดจนวิธีการดูแลบํารุงรักษา และสามารถประเมินผล
การคํานวณคาใชจาย และการกําหนดราคาขาย การจัดจําหนายไดอยางถูกตอง
5. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการผิตพันธุพืช และมีทักษะในการติดตา ปกชํา ตอนกิ่ง ทาบ
6. กิ่ง เสียบยอดและจัดจําหนายไดเปนอยางดี
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20202 การปลูกผักสวนครัว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชผักสวนครัว เชน ขิง ตะไคร พริก โหระพา ฯลฯ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเตรียมดินปลก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก การปฏิบัติการดูและรักษา
การเก็บเกี่ยว
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียม
ดิน เพาะเมล็ดพืชผัก ยายปลูกหรือปลูกดวยการแยก แบง ปกชํา ดูแลรักษาบันทึกการปฏิบัติงาน การทําบัญชี
รายรับ – รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. รูและเขาใจความหมาย ความสําคัญและตลอดจนรูประโยชนของพืชผักสวนครัว
2. ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวได
3. มีทักษะในการปฏิบัติงาน การเตรียมดิน เพาะเมล็ดพืชผัก และสามารถรูและเขาใจวิธีการยาย
การแยก แบง ปกชํา ได
4. รูวิธีการดูแลรักษา และการบันทึกปฏิบัติงาน
5. มีความรูและเขาใจ มีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว และมีวิธีการจัดจําหนายได
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20203 ดอกไมประดิษฐ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเทคนิควิธีทําดอกไมประดิษฐ การออกแบบดอกไมประดิษฐ การตกแตงเปนชอ การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
ปฏิบัติงานเลือกแบบการทําดอกไมประดิษฐตามความตองการของตลาด ทําเกสรดอกไมและเขาชอติด
วัสดุตกแตงเปนดอกไมประดิษฐชนิดตางๆคํานวณคาใชจายและกําหนดราคาเพื่อการจําหนาย จดบันทึก การ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับรายจายและประเมินผล
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการทําดอกไมประดิษฐ ตลอดจนการออกแบบดอกไมประดิษฐได
2. สามารถบอกวิธีการตกแตงชอดอกไมประดิษฐได
3. บอกการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการประดิษฐดอกไมได
4. สามารถฝกประดิษฐดอกไมจากกระดาษ จากผา และจากเศษวัสดุไดจนชํานาญ
5. สามารถนําประกอบอาชีพดอกไมประดิษฐและตลอดจนการประดิษฐดอกไมเพื่อการจําหนายได
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20204 ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน เครื่องมือวัดไฟฟา การอานแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา การเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน กฏระเบียบ ขอบังคับ
ในการเดินสายไฟฟาในอาคาร การเดินสายไฟฟาวิธีตางๆ การติดตัง้ อุปกรณไฟฟา
ปฏิบัติฝกทักษะเกี่ยวกับการตอสายไฟฟาแบบตางๆ เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสายตุมและ อุปกรณ
จับยึดสายแบบอื่น ๆ ติ ดตั้ง อุปกรณ ต างๆ อานแบบและปฏิบัติ งานตามแบบที่กําหนด ใหบริก ารตรวจสอบ
ซอมแซมเหตุขัดของทางไฟฟา สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถิ่น คํานวณคาใชจายและกําหนดราคา
คาบริการและบัญชีรายรับ รายจาย
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับประวัติของไฟฟาและทฤษฎีของอิเลคตรอนเบื้องตนได
2. อธิบายและบอกวิธีกําเนิดแรงดันไฟฟาและผลที่ไดรับจากกระแสไฟฟา ได
3. บอกชนิดของไฟฟาและระบบไฟฟา ตัวนําไฟฟา ฉนวนไฟฟา การตอวงจรไฟฟาและกฎของโอหม
4. รูและเขาใจการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของไฟฟาได
5. สามารถบอกสวนประกอบของมัลติมิเตอรได
6. สามารถวัดแรงดันไฟฟา วัดกระแสไฟฟา วัดความตานทานได
7. บอกองคประกอบของสายไฟฟา วัสดุที่ทําตัวนําในสายไฟฟา จํานวนของตัวนําสายเปลือยและสาย
หุมฉนวน การวัดขนาดและเครื่องมือวัดขนาดของสายไฟฟา
8. สามารถปอกสายไฟฟาดวยมีดและเครื่องมือชนิดตาง ๆ และการตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ ได
9. รูจักเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณสําหรับการติดตั้งไฟฟาภายในอาคารได
10. สามารถเขียนสัญลักษณไฟฟา เขียนแบบและอานแบบงานเดินสายไฟฟาได
11. เขาใจขั้นตอนการเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย แนวการเดินสาย การตีเสน การตอกตะปู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ระยะหางระหวางเข็มขัดรัดสาย วิธีคลี่สาย การรีดสาย ขอปฏิบัติในการเดินสายไฟฟา
12. เขาใจวงจรไฟฟาแสงสวาง และวงจรกําลัง หลักการทํางาน ขอดีขอเสียของวงจรไฟฟาแสงสวาง
และวงจรกําลัง
รวม 12 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20205 น้ํายาลางจาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความเปนมา ลักษณะ ขอดีและขอเสีย สูตรและสวนผสมแบบงาย วิธีการผลิตน้ํายาลางจานและ
การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ วิธีคํานวณคาใชจาย กําหนดราคาเพื่อจําหนาย
ปฏิบัติการจัดเตรียม สวนผสม อุปกรณ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคา จัดจําหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะตอการการผลิตน้ํายาลางจานแบบงาย ตระหนักและมีเจตคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพสุจริต สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. ศึกษาความเปนมาของน้ํายาลางจาน ลักษณะขอดีและขอเสียของน้ํายาลางจาน
2. สามารถบอกสูตรและสวนผสมของน้ํายาลางจานได
3. บอกวิธีการผลิตน้ํายาลางจานและการเก็บรักษาเครื่องอุปกรณในการผลิตน้ํายาลางจานได
4. ศึกษาวิธีคํานวณคาใชจาย และการกําหนดราคาเพื่อจําหนายได
5. สามารถการจัดเดตรียมสวนผสม อุปกรณ และสามารถคํานวณคาใชจาย กําหนดราคา จัด
จําหนาย และการจดบันทึกการปฏิบัติได
6. สามารถทําบัญชีรายรับ – รายจายและประเมินผลได
7. เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ ทักษะ ในการผลิตน้ํายาลางจานแบบงาย ๆ ได
8. สามารถไปจําหนายและใชในชีวิตประจําวันได
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รวม 8 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20206 ไฟฟาอิเล็กทรอนิคส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาเกี่ ยวกับ ไฟฟาเบื้ องตน การต อวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ การใชเครื่อ งมื อวัดไฟฟ า มัลติ มิเตอร
หนาที่และสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิคส
ปฏิบัติงานฝกทักษะเกี่ยวกับงานบัดกรี การอานคาคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็คทรอนิคส ใชเครื่องมือ
วัดไฟฟาวัดคา และตรวจสอบอุปกรณเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะ เกี่ยวกับหนาที่และการอานคา
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสและสามารถตรวจสอบอุปกรณไดดวยเครื่องมือวัดไฟฟาไดอยางถูกตอง
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูเขาใจเกี่ยวกับประวัติของไฟฟาและทฤษฎีของอิเลคตรอนเบื้องตนได
2. อธิบายและบอกวิธีกําเนิดแรงดันไฟฟาและผลที่ไดรับจากกระแสไฟฟา ได
3. บอกชนิดของไฟฟาและระบบไฟฟา ตัวนําไฟฟา ฉนวนไฟฟา การตอวงจรไฟฟาและกฎของโอหม
4. รูและเขาใจการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของไฟฟาได
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

5. สามารถบอกสวนประกอบของมัลติมิเตอรได
6. สามารถวัดแรงดันไฟฟา วัดกระแสไฟฟา วัดความตานทาน ได
7. รูและเขาใจความหมายของ ตัวตานทาน ชนิดตาง ๆ ของรีซีสเตอร หนวยของรีซีสเตอรการอานคา
รีซีสเตอร การตอตัวตานทานแบบตาง ๆ ได
8. รูและเขาใจหลักการเบื้องตนของคาบาซีเตอร ชนิดของคาบาซีเตอร หนวยความจุ การอานคา
ของคาบาซีเตอรการตอคาบาซีเตอรแบบตาง ๆ ได
9. รูจักเครื่องและอุปกรณในบัคกรี เทคนิคการบัคกรีอุปกรณ
รวม 9 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20207 คหกรรม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนอาหารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
การสุขาภิบาลอาหาร หลักและวิธีการเลือกซื้ออาหาร การจัดรายการอาหาร การเตรียมอาหารและการหุงตน
อาหาร
ฝกปฏิบัติประกอบอาหารใหแกสมาชิกในครอบครัว การนํากระบวนการการเทคโนโลยีมาใชในการ
ประกอบการทํางาน โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ
กระบวนการวางแผนและการปฏิ บั ติ ง านกระบวนการกลุ ม กระบวนการฝ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด และกระบวนการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการเรียนรู
1. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารใหแกสมาชิกในครอบครัว
2. มีเจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพสุจริต เรียนรูอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค
3. ทํางานดวยประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันหรือเพื่อการประกอบอาชีพ
4. สามารถบูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยีดานตางๆ ในการทํางาน
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถตัดสินใจเลือกใช
เทคโนโลยีในทางที่สรางสรรค
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20208 คหกรรม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการเลือกประกอบอาชีพ วิธีการ
เลือกอาหารสด อาหารแหงและอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหาร หลักการบริการอาหาร

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

วิเคราะหขอมูลและตองการของผูบริโภค มีทักษะในการประกอบอาหารตามความสนใจของนักเรียน
การใชเทคโนโลยีมาประกอบการทํางาน คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย คาบริการจัดจําหนาย จดบันทึก
รายการปฏิบัติงาน การทําบัญชี รายรับ – รายจาย สรุปและประเมินผล โดยใชกระบวนการสราง
ความรูค วามเข า ใจ กระบวนการวางแผนและการปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการฝ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ
กระบวนการสรางความคิดรวบยอดและกระบวนการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในการประกอบอาชีพและการบริการ
2. มีเจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพสุจริต เรียนรูอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค รักการทํางาน
3. ทํางานดวยประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน สามารถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันหรือเพื่อการประกอบอาชีพ
4. สามารถบูรณาการการงานอาชีพและเทคโนโลยีดานตางๆ ในการทํางาน
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถตัดสินใจเลือกใช
เทคโนโลยีในทางที่สรางสรรค
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รหัสวิชา ง20209 งานชางพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของงานชาง งานออกแบบการทํางานแบบเปนรายบุคคล
และเปนหมูคณะ ลักษณะงานชาง ชนิด ประเภท การใชการเก็บการบํารุงรักษาการซอมแซม เครื่องมือในงาน
ชาง การออกแบบชิ้นงาน
ปฏิบัติการสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยหลักการออกแบบ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพแปลน ภาพไอ
โซเมตริกและออฟบริค ตลอดจนประยุกตใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเบื้องตนวางแผนกอนการทํางานเพื่อ
ความปลอดภัย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย คาแรง และใหบริการงานชางแกชุมชน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ปจจัย กระบวนการทํางานการวางแผนและการประเมินผล การปรับปรุง
แกไข เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน แกปญหา ทํางานดวยความมุงมั่น มีคุณธรรม
อยูอยางพอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของงานชาง
2. เลือกใชซอมแซม ดัดแปลง เก็บบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานชาง วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การติดตอสื่อสาร
3. สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ การทํางานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย โดยใชพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในการทํางานชางพื้นฐานอยางคุมคา และถูกวิธี โดยการ
พัฒนางานหรือพัฒนารูปแบบ
4. วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติงาน ปรับพัฒนา การทํางาน ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมทําใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดี ทํางานดวยความอดทนเอื้อเฟอและเสียสละ
5. วิเคราะหขอมูล เรียนรู แกปญหาไดถูกตองและเหมาะสม
6. วิธีมีความมุงมั่นทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณคา รักการทํางาน ทํางานดวยความประณีต รอบคอบ
ปลอดภัย สะอาดได
รวม 6 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20210 โครงงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

พัฒ นาโครงงานตามสาระการเรียนรูที่สนใจ งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ งานอาหาร งานธุรกิจ
และงานคอมพิ วเตอร โดยศึก ษาและวิเคราะหวิธีการทํางานเพื่ อการดํารงชีวิต เรียนรูกระบวนการทํางาน
รวมกันเพื่อสรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค
มีทักษะการทํางานและกระบวนการแกปญ หามีทักษะแสวงหาความรูเพื่อเตรียมความพรอมดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพศึกษาความมั่นคงและความกาวหนาของอาชีพ เปนแนวทางในการประกอบอาชีพที่สนใจ ใช
วิจารณญาณในการเลือกและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาชีพ เพื่อสราง
ประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทํางาน สรางสรรคผลงาน แกปญหา ทํางานดวยความ
มุงมั่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม อยูอยางพอเพียง มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ มี คุณ ลักษณะที่ดี ในการประกอบอาชีพ สามารถนํ าความรูไปประยุก ตใช ในชีวิต ประจําวัน และมี
จิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. ตระหนักในผลดีหรือประโยชนที่จะไดจากการทําโครงงาน
2. รูจักคิดวิเคราะห ลักษณะของโครงงานจนมีความเขาใจถองแทในงานนั้น และเชื่อมั่นวาตัวเองมี
ศักยภาพที่จะทําโครงงานนั้นได
3. รูจักใชคําแนะนําของครูอาจารยที่ปรึกษา
4. รูจักการวางแผนการทํางาน และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติไดเหมาะสมกับโครงงาน
5. รูจักเลือกวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชโดยคํานึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม
6. เลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ทํางานไดเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานดวยความชื่นชม มีศรัทธาในการทํางาน
8. ทํางานรวมกันกับผูอื่นได
9. มีความรับผิดชอบงานสวนของตน และประสานหรือเอื้ออํานวยตองาน หรือการทํางานของเพื่อน
รวมงาน และตอผูอื่น
10. รูจักประเมินระหวางการทํางาน และปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

11. สามารถทําโครงงานจนบรรลุ ไดชิ้นงานและนําไปใชไดจริง
รวม 11 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20211 โครงงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ภาคเรียนที่ -

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึ ก ษา สื บ ค น ข อ มู ล วิ เคราะห ฝ ก ปฏิ บั ติ และอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การประอบอาชี พ ประเภทธุร กิ จ
นโยบายธุรกิจ สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน การเลือกอาชีพเพื่อการปฏิบัติง าน เทคนิคอาชีพ การหา
แหลงทรัพยากรและเงินทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบวนการผลิตและจัดจําหนายหรือใหบริการ โครงงาน
อาชีพ บันทึกการปฏิบัติง าน ทําบัญ ชีรับ-จาย ประเมินผลการปฏิบั ติง าน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการ
นําเสนอโครงงาน
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ธุรกิจ เลือกและจัดการงานอาชีพที่สุจริต
มีคุณธรรม ทําโครงงานอาชีพเพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพถูกตองตามกระบวนการ
มี เจตคติ ที่ ดี ต อ งานอาชี พ มี ก ารทํ างานเป น กลุ ม ร วมคิ ด ทํ า แก ป ญ หาและจั ด การ มี คุ ณ ธรรม มี
จิตสํานึกในการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดํารงชีวิตและครอบครัว
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล ศึกษา วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและธุรกิจ
2. สืบคนขอมูล ศึกษา สํารวจ วิเคราะหอาชีพในชุมชนและอาชีพอิสระ
3. สืบคนขอมูล ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สืบคนขอมูล ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และการเขียนรายงาน
โครงงานอาชีพ
5. มีทักษะในการทําโครงงานอาชีพดวยกระบวนการกลุม มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม 5 ผลการเรียนรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชัว่ โมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึ ก ษาการใช ภ าษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ในคู มื อ การใช ง านต า ง ๆ คํ าชี้ แ จง
คําอธิบาย และคําบรรยาย การเลือ กและขอรอ งใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย หลักการอานออกเสีย ง
ขอความ ขาว ประกาศโฆษณา บทรอยกรองและบทละครสั้น (skit) การอธิบายและเขียนประโยคและขอความ
ใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อาน รวมทั้งการระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบ
ตาง ๆใหสัมพันธกับประโยคและขอความ การจับใจความสําคัญ การวิเคราะหความ การสรุปความ การตีความ
และการแสดงความคิ ด เห็ น จากการฟ ง และอ า นเรื่อ งที่ เป น สารคดี แ ละบั น เทิ ง คดี พ รอ มทั้ ง ให เหตุ ผ ลและ
ยกตัวอยางประกอบ
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เคราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลว
ทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตาง ๆ คําชี้แจง คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟง และอาน
2. เลือกและขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบายอยางคลองแคลว
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

3. อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรองและบทละครสั้น (skit) ถูกตองตาม
หลักการอาน
4. อธิบายและเขียนประโยคขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตาง ๆ ที่อานรวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ใหสัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออาน
5. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงหรืออาน
เรื่องที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ
ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสาร การพูด
และเขีย นแสดงความตอ งการ เสนอ ตอบรับ และปฏิ เสธการให ค วามช วยเหลื อในสถานการณ จําลองหรื อ
สถานการณจริง การพูดและเขียนเพื่อขอใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ บรรยายความรูสึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณ กิจกรรม ประสบการณที่ฟงและอาน
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่ อให มีค วามรู ความเข าใจ สามารถใชภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่อ สารได อย างถูก ตอ ง คลอ งแคล ว
ทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการเรียนรู
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตาง ๆ ใกลตัว ประสบการณ สถานการณ
ขาว/เหตุการณ ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2. พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
จําลองหรือสถานการณจริงอยางเหมาะสม
3. พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ขาว/เหตุการณที่ฟง และอานอยางเหมาะสม
4. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม
ประสบการณ และขาวเหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ22201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด คําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริง ภาษาที่ใช
สื่อสารตามมารยาทสังคม เพื่อใหขอมูล อธิบายบรรยาย เปรียบเทียบเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาที่
ใชแ สดงความรูสึ กเกี่ ยวกั บเรื่องราวต างๆ ในชี วิตประจํ าวัน ทั้ง ในอดีต ป จจุบั น อนาคต ภาษาที่ ใชในการ
นํ า เสนอข อ มู ล เรื่ อ งราว กิ จ วั ต รประจํ า วั น เหตุ ก ารณ ประสบการณ ภาษาที่ ใช ในการนํ าเสนอบทเพลง
เหตุการณ ตามความสุขใจ ภาษาทาทาง ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ภาษาในการถายทอด เนื้อหาสาระที่เปน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ กับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ภาษาตามสถานการณตางๆ ที่ใชในการสื่อสารกับบุคคล
ภายในสถานศึกษาและชุมชน
โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษาและฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนา การนําเสนอขอมูล
การแสดงความคิดเห็ น การแสดงความรูสึก การขอและใหข อมูล การแสดงความตองการ การเสมอความ
ชวยเหลือและบริการ การแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝเรียนรู และมุงมั่นใน
การทํางาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงายๆได
2. สรุปใจความสําคัญ บอกรายละเอียด แสดงความคิดเห็น พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงายๆได
3. สนทนาแลกเปลี่ย นขอมูล เกี่ยวกับตนเอง สภาพการณ ตางๆ และแสดงความตองการ ให ความ
ชวยเหลือในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม
4. ใช ภ าษา น้ํ า เสี ย ง และกิ ริ ย าท า ทางเหมาะสมกั บ บุ ค คลและโอกาส ตามมารยาททางสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
5. เปรียบเที ยบความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง ประโยค การลํ าดั บคําตาม
โครงสรางของภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
6. คน ควา รวบรวม สรุป ขอมู ลที่ เกี่ย วของกั บกลุมสาระการเรีย นรูอื่ น จากแหลง เรียนรู นําเสนอ
ประชาสัมพันธ
7. ใช ภ าษาสื่ อ สารในสภาพการณ จ ริ ง สภาพการณ จํ า ลองที่ เกิ ด ขึ้ น ในห อ งเรี ย น สถานศึ ก ษา
และชุมชน
รวม 7 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ22202 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ศึกษาเกี่ยวกับคําแนะนําดานเทคนิคตาง ๆ เพือ่ พัฒนาทักษะการอานและการเขียนยุทธศาสตรสําหรับ
การอานเพื่อความคลองแคลว การเรียนรูคําศัพท การอานจับใจความ ศึกษาดานการเขียนประโยคและเขียน
บทความสั้น ๆ พัฒนาทักษะในการอานสื่อดานตาง ๆ ฝกการใชเทคนิคเพื่อเขาใจคําศัพทใหม ๆ เรียนรูดานการ
ใชหลักไวยากรณเพื่อเขียนภาษาอังกฤษอยางชัดเจนและสื่อความไดฝกการเขียนรูปแบบประโยคและพัฒนาการ
เขียนบทความ
โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษาและฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนา การนําเสนอขอมูล
การแสดงความคิดเห็ น การแสดงความรูสึก การขอและใหข อมูล การแสดงความตองการ การเสมอความ
ชวยเหลือและบริการ การแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝเรียนรู และมุงมั่นใน
การทํางาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ใชยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อการศึกษาคําศัพท การเพิ่มพูนคําศัพทและนํามาใชไดอยางถูกตอง
2. แสดงการเลือกหนาที่ของคําศัพทแตละคํามาใชไดอยางเหมาะสม
3. เขียนบทคํานําเพื่อสงเสริมหัวเรื่องความคิดหลักและเขียนสวนขยายเรื่องได
4. เลือกอานบทอานที่เหมาะสมกับระดับชั้นได
5. ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรู เชน อินเตอรเน็ต หรือสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาขอมูลดานการอาน
และการเขียน
6. แสดงรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษแบบประโยคเดียว ประโยคความรวมและพัฒนาถึงประโยค
ความซอนได
7. นําเสนองานเขียนที่แสดงบทเริ่มตนและยอหนาที่สนับสนุนเนื้อหา
8. เขียนบทความดานการเลาเรื่องและบรรยายเนื้อหาได
รวม 8 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
พั ฒ นาและเพิ่ ม เติ ม ความเข าใจของนั ก เรีย นด านการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษผ านหั ว ข อ เรื่อ งต าง ๆ
เกี่ยวกับทักษาดานการฟง พูด อาน เขียน เรียนและฝกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะดานผานกระบวนการการเรียนรู
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารและใชในชีวิตประจําวัน จุดประสงคเพื่อพัฒนาในสาระดานตางๆ อยางลึก การใชเทคนิค
ต าง ๆ ใน ก าร อ าน ข อ มู ล เช น Skimming, Scanning Prioritizing, Matching, Inferring, Reporting,
Summaries, Reviews etc. เพื่อการอานอยางเขาใจสามารถนําทักษะดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันได
ทักษะการฟง จะเรียนรูดานการทํากิจกรรมการเดา การใชตัวชวยการจดบัน ทึก และการวิเคราะห
อารมณ ของผูสื่อความ ทักษะการพูดประกอบดวยการพูดเพื่อการประนีประนอม การใหและตอบรับขอมูล
การบรรยายและแลกเปลี่ยนขอมูล การเตรียมและการนําเสนอขอมูล
โดยใชกระบวนการสื่อสารทางภาษาและฝกปฏิบัติ การฟง การพูด การสนทนา การนําเสนอขอมูล
การแสดงความคิดเห็ น การแสดงความรูสึก การขอและใหข อมูล การแสดงความตองการ การเสมอความ
ชวยเหลือและบริการ การแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อใหเกิดคุณลักษณะมีวินัย เกิดความใฝเรียนรู และมุงมั่นใน
การทํางาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู
1. ดานการอาน นักเรียนสามารถพัฒนาและอานขอมูลได สามารถจับคูขอมูล การเดาหัวขอเรื่องจาก
สื่อการเรียนรู การวิเคราะหความคิดหลักและตีความคําหรือวลีที่มีความหมายใกลเคียงกัน
2. ดานการเขียน นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น รายการเมนูการจัดเลี้ยง การจดรายการ การเขียน
ข า วหนั ง สื อ พิ ม พ แ ละการนํ า เสนอ การเขี ย นให ข อ มู ล ด า นอาหารและโฆษณาทางโทรทั ศ น
และสามารถเขียนประโยคเกี่ยวกับคํานามและคําขยายไดถูกตอง
3. ดานการฟง นักเรียนฝกการฟง ดานขอมูลจากสื่อการฟงที่หลากหลาย โดยผานกระบวนการฟ ง
เขาใจขอมูลหลักและศึกษาถึงรูปแบบประโยคตลอดจนนําขอมูลหลักมาอธิบายเนื้อหา
4. ดานการพูด นักเรียนสามารถพูดเลาเรื่องจากสิ่งที่ไดฟงสามารถบรรยายฉากหรือเหตุการณสามารถ
เตรียมหรือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ การพูดทํานายหรือการพูดประนีประนอมได
รวม 4 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 0.5 หนวยกิต
พั ฒ นาและเพิ่ ม เติ ม ความเข า ใจของนั ก เรีย นด า นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษผ า นหั ว ข อ เรื่ อ งต า งๆ
เกี่ยวกับทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน เรียนและฝกเกี่ยวกับทักษะเฉพาะดานผานกระบวนการการเรียนรู
เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข า วสารและใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในขอบข า ยด า นการอ า น นั ก เรี ย นอ า นสื่ อ หลากหลาย
ซึ่งรวมทั้งการระบุความ การอางอิง ขอมูลดานตางๆ การใชเทคนิคตางๆ ในการอานขอมูล เชน Skimming,
Scanning Prioritizing, Matching, Inferring, Reporting, Summaries, Reviews etc. เพื่ อ การอ า นอย า ง
เขาใจดานการเขียนจะเรียนเรื่องการเขียนคําจํากัดความ ประโยค จดหมาย บันทึกรายวัน โปสการด การเขียน
บัน ทึ กยอ สามารถนําทัก ษะดั งกล าวไปใชในชีวิตประจําวัน ได ทั กษะการฟง จะเรียนรูดานการทํากิจ กรรม
การเดา การใชตัวชวย การจดบั นทึ กและการวิเคราะห อารมณ ของผูสื่อความ ทั กษะการพูด ประกอบด วย
การพูดเพื่อการประนีประนอม การใหและการตอบรับขอมูล การบรรยายและแลกเปลี่ยนขอมูลการเตรียมและ
การนําเสนอขอมูล
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้ง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. ดานการอาน นักเรียนสามารถนําความรูดานคําศัพทใหมมาสรางประโยค การเดาความหมายของ
คําศัพทใหม การอานจับใจความสําคัญ สามารถจับคูขอมูล การเดาหัวขอเรื่องจากสื่อการเรียนรู
การวิเคราะหความคิดหลักและตีความคําหรือวลีที่มีความหมายใกลเคียงกัน
2. ดานการเขียน นักเรียนสามารถเขียนรายงานสั้น รายการเมนูการจัดเลี้ยง การจดรายการ การเขียน
ขาวหนังสือพิมพและการนําเสนอ การเขียนใหขอมูลดานอาหาร และโฆษณาทางโทรทัศนและ
สามารถเขียนประโยคเกีย่ วกับคํานามและคําขยายไดถกู ตอง เขียนคําถามและคําตอบเกี่ยวกับสื่อ
ตางๆ ขาวและเรื่องราวตางๆ ตลอดจนบันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

3. ดานการฟง นักเรียนฝกการฟงดานขอมูลจากสื่อที่เนนเฉพาะเรื่องเขาใจอารมณของผูพูด ฟงแลว
จับใจความสําคัญไดเขาใจความคิดเห็นของผูอื่นและสามารถใหขอมูลเพิ่มเติมได
4. ดานการพูด นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นแสดงความรูสึกและความตั้งใจการบอกเกี่ยวกับ
เรื่องสั้นๆ พูดทํานายเรื่องตลอดจนนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
รวม 4 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา จ20201 ภาษาจีน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง และประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน และหลักการใชสัทอักษรได
ถูกตอง สามารถการอานออกเสียง สัทอักษร กลุมคําและประโยคสั้น ๆ ไดถูกตองชัดเจน ตามหลักการออก
เสียง เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชสื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความตองการของตน
และสิ่งตาง ๆ รอบตัว ใชถอยคํางาย ๆ ในการปฏิสัมพันธ การเขาใจความแตกตางระหวางเสียงสระ พยัญชนะ
คํา วลี ประโยคและขอความ ระหวางวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชนของการรูภาษาจีน เขาใจ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนําเรื่องการออมนําไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. ใชคําศัพทภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูด อานเขียนได
3. รูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน
รวม 3 ผลการเรียนรู
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา จ20202 ภาษาจีน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

เขาใจคําสั่ง คําขอรอง ภาษาทาทาง และประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน และหลักการใช สัทอักษร
ไดถูกตอง สามารถการอานออกเสียง สัท อักษร กลุมคําและประโยคสั้น ๆ ไดถูกตองชัดเจน ตามหลักการ
ออกเสียง โดยสื่อสารภาพและอธิบ ายไดจากบทสนทนาสั้นๆ ที่ มีภาพประกอบนิทานและบทสนทนาสั้น ๆ
ใชภาษางาย ๆ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยใชสื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความตองการ
ของตนและสิ่งตาง ๆ รอบตัว ใชถอยคํางาย ๆ ในการปฏิสัมพันธ รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลงาน
ฉลองของจีน การเขาใจความแตกต างระหวางเสี ยงสระ พยัญ ชนะ คํา วลี ประโยคและขอ ความ ระหวาง
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชนของการรูภาษาจีน เขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนําเรื่อง
การออมนําไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูด อานเขียนได
3. รูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน
4. เขียนอักษรจีนตามลําดับไดอยางถูกตอง
รวม 4 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา จ20203 ภาษาจีน 3
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาคํ าสั่ ง คํ าขอร อ ง ภาษาท า ทาง และประโยคที่ ใช ในสถานการณ ใกล ตั ว การอ านออกเสี ย ง
สั ท อั ก ษร คํ า กลุ ม คํ า ประโยคได ถู ก ต อ งคล อ งแคล ว ชั ด เจน และเข า ใจหลั ก การใช สั ท อั ก ษรได ถู ก ต อ ง
หลักการอานออกเสียงคํา กลุมคํา ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน ขอมูล
กิจวัตรประจําวัน กิจกรรมทางภาษา ความแตกตางระหวางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ
คํา วลี ประโยค และข อ ความ ประโยชน ข องการรูภ าษาจี น กิ จ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรม ถ ายทอด
ความหมายของคํา และกลุมคําที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ
เขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนําเรื่องการใชเวลาวางใหเปนประโยชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูดอานเขียนได
4. เรียนรูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน
5. สามารถถายทอดกิจกรรมทางภาษา เปนภาษาพูดและเขียนได
รวม 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา จ20204 ภาษาจีน 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

ศึ ก ษาคํ าสั่ ง คํ าขอร อ ง ภาษาท า ทาง และประโยคที่ ใช ในสถานการณ ใกล ตั ว การอ านออกเสี ย ง
สั ท อั ก ษร คํ า กลุ ม คํ า ประโยคได ถู ก ต อ งคล อ งแคล ว ชั ด เจน และเข า ใจหลั ก การใช สั ท อั ก ษรได ถู ก ต อ ง
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

หลักการอานออกเสียงคํา กลุมคํา ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ รอบตัว วิธีการเรียนภาษาจีน ขอมูล
กิจวัตรประจําวัน กิจกรรมทางภาษา ความแตกตางระหวางภาษาจีน กับภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ พยัญชนะ
คํา วลี ประโยค และข อ ความ ประโยชน ข องการรูภ าษาจี น กิ จ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรม ถ ายทอด
ความหมายของคํา และกลุมคําที่เกี่ยวกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ
เขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนําเรื่องการใชเวลาวางใหเปนประโยชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูดอานเขียนได
4. เรียนรูและเขาใจความแตกตางและเหมือนวัฒนธรรมไทย จีน
5. สามารถถายทอดกิจกรรมทางภาษา เปนภาษาพูดและเขียนได
6. ใชประโยคสนทนาไดอยางถูกตองไวยากรณและเหมาะสมตามสถานการณได
รวม 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

รหัสวิชา จ20205 ภาษาจีน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อาน เขียน สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุมคํา และประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง เขียนอักษรจีน ถูกตอง
ตามหลักการเขียน ใชทักษะภาษาจีนในการฟง พูด อาน คําอธิบาย บทสนทนา ขอความที่เปนความเรียงและ
ไมเปนความเรียง ตลอดจนเขาใจภาษาทาทางในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ แลกเปลี่ยนนําเสนอขอมูล
ขาวสาร ใชประโยคตามโครงสรางไวยากรณ ที่ใชสื่อความหมายตามบริบ ทตาง ๆ ในการสนทนา ทั้ ง ที่เป น
ทางการและไมเปนทางการ และใชประโยคงาย ๆ ไดถูกตอง รูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจ
ตีความ ตอขอความ ขอมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในความสนใจเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. ใชประโยคภาษาจีนเบื้องตนในการฟง พูดอานเขียนไดถูกตองตามหลัก
4. เรียกชื่อขีดพื้นฐานในอักษรจีนไดถูกตอง
รวม 4 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา จ20206 ภาษาจีน 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.0 หนวยกิต

อาน เขีย น สัท อักษรโดยออกเสีย งสระ กลุม คํา และประโยคงาย ๆ ไดถู กต อง ใชทั กษะภาษาจี น
ในการฟง พูด อาน เขียน คําอธิบาย บทสนทนา ขอความที่เปนความเรียงและไมเปน ความเรียง ตลอดจน
เขาใจภาษาทาทางในการสื่อสารตามสถานการณ ตาง ๆ โตตอบใชประโยคตามโครงสรางไวยากรณ ที่ใชสื่อ
ความหมายตามบริ บ ทตาง ๆ ในการสนทนา ทั้ ง ที่ เป น ทางการและไม เป น ทางการ และใช ป ระโยคงาย ๆ
ไดถูกตอง รูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นตอขอความ ขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยใช ทั ก ษะกระบวนการทางภาษา คื อ ฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การอธิ บ าย การวิ เ คราะห
และเปรียบเทียบ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง คลองแคลวทั้งทักษะ
การฟง การพูด การอานและการเขียน ตลอดจนมีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถอาน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได
2. เขียนภาษาจีนไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. ใชประโยคสนทนาไดอยางถูกตองไวยากรณและเหมาะสมตามสถานการณได
4. รูและเขาใจวัฒนธรรมไทย - จีน
5. เรียกชื่อขีดพื้นฐานในอักษรจีนไดถูกตอง
รวม 5 ผลการเรียนรู

 โรงเรียนการุงวิทยาคม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

