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ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 

(ร่าง) 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 
………………………………. 

  ตามที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยเริ ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับผู้เรียนทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ให้มีการ
พัฒนาในตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะปลูกฝังด้วยหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมี
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เป็นพลเมืองที่ดี โดยเน้นการบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมแก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสุขกับผู้เรียน 
เปล่ียนภาระเป็นพลังของสังคม  

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน และ
ปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำส่ัง สพฐ. ท่ี ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ. ลงวันท่ี  ๘  มกราคม  
๒๕๖๑ อย่างชัดเจน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  ๓๐  
มิถุนายน  ๒๕๖๓  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน                  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     ลงช่ือ           ลงช่ือ 

   
(                                   )  ( ดร.สันติ  ฤาไชย ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   
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คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรเฉพาะความ
พิการสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการการจัดการศึกษาของชาติ และสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนใน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ปีการศึกษา 25๖๓  

ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ศ ึกษาสภาพความต ้องการของโรงเร ียน ผู้เร ียน ผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และสอดคล้องก ับนโยบายของ   
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ  

คณะผู้จัดมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพ ิ ่มเต ิม)  พ ุทธศ ักราช 256๓ ตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานพ ุทธศ ักราช 2551                     
(โรงเรียนบุญญสิกขา) จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1    

ความนำ 
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ความนำ 
ความเป็นมาของโรงเรียน   

 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัดตั ้งเมื ่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบายการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ และนโยบายการจัด
การศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) และได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีจำนวน ๒๕ ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ใช้
พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นช่ือโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น" ต้ังแต่วันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) 
ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น      ได้จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒        ได้ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยน้อมนำหลักพุทธธรรม      บุญญ
สิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสมดุลในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการท้ังตัวผู้เรียน ครอบครัวและสังคม โดยการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับสภาวะทางจิตใจของผู้เรียน ความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เป็น“ระบบ
ภูมิคุ้มกัน”ด้วยการพร้อมรับกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคม ในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุก
ขั้นตอนต้องใช้“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามลำดับข้ันตอน 5 ขั้น คือ 1) 
สร้างการรับรู้ 2) ดูท่าที 3) มีความเป็นเจ้าของ 4) ตรึกตรองด้วยจิตสำนึก 5)ตกผลึกเป็นพลัง ดังนั้นหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงยึดหลักการให้ “ความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีของสังคม
และภูมิสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม สำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตน ดำเนินชีวิตด้วย “ความ
เพียร”จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ต่อไป  

การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรเฉพาะความพิการ พุทธศักราช 2558 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ พร้อมท่ีจะ
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ประกอบอาชีพหารายได้เล้ียงตนเองและครอบครัวอย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกนั้น ถือเป็นพันธกิจท่ีสำคัญของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญใน
การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล 
(Encouraged Individual Excellent) ซึ ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที ่มีความสมดุลด้วยความดี ความรู้ 
ความสุข ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ความสำคัญ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มีความสำคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ เป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตาม
มาตรฐานในการเป็นเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว ยังเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน      มี
แนวทางสำคัญท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรมุ่งการบ่มเพาะและพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ  ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการเร ียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 
ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจ มีประสบการณ์ และมีความมั่นใจ สามารถเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นอิสระ มีทักษะใน
การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  

๒. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนเต็มคน พัฒนา
หลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในหลักพุทธธรรม รวมถึงด้านสังคม และวัฒนธรรม 
เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเสมอภาค เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และยอมรับสภาพท่ี
ตนดำรงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก สร้างให้ผู ้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล     เป็นอิสระ และมีความ
รับผิดชอบ  

๓. เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนใหม้ี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
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หลักการ/ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพ่ิมเติม) 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
(โรงเรียนบุญญสิกขา) 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา)  ๒) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๓) นโยบายการจัดการเรียนการสอน
หน้าที่พลเมือง และ ๔) สาระสำคัญ จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกำหนด เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน
แต่ละคน แต่ละครอบครัว ชุมชน และจุดเน้นของโรงเรียน โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น     
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่พัฒนาขึ้นมี
ลักษณะของหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำหรับจัดการศึกษาในหลักสตูร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. เป็นหลักสูตรที ่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้  

๒.๑ สาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ และ            การ
แก้ปัญหาประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๒.๒ สาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน ประกอบด้วย 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

๒.๓ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนและเพิ่มวิชาหน้าท่ีพลเมืองให้
สอดคล้องกับนโยบาย  

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคม 
เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  

๒.๕ การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรี
สังวาลย์ขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้  

๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาเกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครูผู้สอน และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ
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โดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สำหรับการประเมินตนเองเพื่อจัดทำ
รายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

๓.๒ มีตัวชี้วัดช้ันปี เป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการ
กำหนดกรอบเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ การวัดประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย  

๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 
ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความมี
สัมมาคารวะ ความซื่อสัตยสุ์จริต มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสาเสียสละ รักความสะอาดมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และต้ังมั่นในความมีสติ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่าง
การเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การทำงานตามลำพัง การแข่งขัน การรู้จักพอ        การร่วมมือกันเพื่อ
สังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝน
ทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม  

๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง
(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญ
สิกขา) เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน  

๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อ
ต ัดส ินผลการเร ียน ให ้สอดคล้องก ับแผนการจ ัดการศ ึกษาเฉพาะบ ุคคล ( Individualized Education 
Program : IEP) โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและการประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมบูรณ์เป็นคนเต็มคน มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
(ทาน ศีล ภาวนา) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่น มีสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการเรียนรู้ คู่กับ
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การฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent)      มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนฐานคิด“เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็น
สุข”  

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
คนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มุ่งบ่มเพาะและพัฒนาให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 
และส่ือสาร อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๓. มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา 
และงานอาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการแก่ผู้เรียนมากที่สุด มีความรู้สูงสุด ผู้เรียนทุกคนมีความ
สนใจ มีประสบการณ์ และความมั่นใจ เรียนรู้และทำงานอย่างเป็นอิสระ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  

5. สามารถค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์  

6. มีสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตท่ีดี และรักการออกกำลังกาย  
7. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะ ท่ีมุ่งทำประโยชน์ สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามเพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

พันธกิจ (MISSION)  
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
2. เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ใน

ด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ สามารถสร้างงานอย่างสร้างสรรค์  
3. บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนเต็มคน (เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข)  
4. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นสากล 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)  
1. ผู้เรียนจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข มีความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล 

(Encouraged Individual Excellent) ในด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา และงานอาชีพ  
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตร เป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 



๗ 
 

 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
จากยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและการสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดๆและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน   การเลือกใช้
วิธีการส่ือสสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนต่างๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือ การทำงาน การแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณค่า 

๖. ความสามารถด้านความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) 
๖.๑ ความสามารถในด้านวิชาการ  เป็นความสามารถในการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง 
ๆ มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๖.๒ ความสามารถในด้านงานอาชีพ  เป็นความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพตามความรัก 
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๓ ความสามารถในด้านกีฬา เป็นความสามารถในทักษะด้านกีฬา ตามความรัก ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๔ ความสามารถในด้านศิลปะ เป็นความสามารถในทักษะด้านศิลปะ ตามความรัก ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

 

 

 



๑๐ 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยนำหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) มาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน 
เพื่อใหผู้้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
4. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

มาตรฐานการเรียนรู ้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
1. ภาษาไทย  
2. คณิตศาสตร์  
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. สุขศึกษาและพลศึกษา  
6. ศิลปะ  
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8. ภาษาต่างประเทศ  

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ัง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดเพียงใด 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง

มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  

1. ตัวชี ้วัดชั ้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เร ียนแต่ละชั ้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีท่ี 
4-6)  

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสารตรงกัน 
ดังนี้  

ว  1.1  ป.1/2  

ป.1/2  ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อท่ี 2  

1.1     สาระท่ี 1 มาตรฐาน ข้อท่ี 1  

ว        กลุ่มสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  

 

ต  2.2  ม.4-6/ 3  

ม.4-6/3  ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อท่ี 3 
2.2        สาระท่ี 2 มาตรฐานข้อท่ี 2 

ต           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรยีนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 

57 มาตรฐาน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระที่ 1 การอ่าน  

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนิน ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

 สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก

ในโอกาส ต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  
 



๑๒ 
 

 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต  

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากากรดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้  

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้  
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ีกำหนดให้  

 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและ

นำไปใช้  
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวำงรปู

เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้  

 สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น  
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา  
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความนำจะเป็น และนำไปใช้  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีว ิตกับ
ส่ิงมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน           การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไป
ใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ัง
นำความรู๎ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 

 



๑๓ 
 

 

 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่ างสมบัติของ
สสารกับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์  

 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิโลก รวมทั้งผลต่อชีวิต
และส่ิงแวดล้อม  

 สาระที่ 4 เทคโนโลยี  

มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



๑๔ 
 

 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์  

มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเป็นของ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ 
และธำรงความเป็นไทย 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกัน 
ใช้แผนท่ีและ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที ่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  

 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  

มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา  
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง 

สม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพ ของ
การกีฬา  

 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  

 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต  



๑๕ 
 

 

มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบัติเหตุ การใช้ยาสาร
เสพติดและความรุนแรง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท่ี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 สาระที่ 2 ดนตรี  

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีท่ีเป็น มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

 สาระที่ 3 นาฏศิลป์  

มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว  

 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

 สาระที่ 4 การอาชีพ  



๑๖ 
 

 

มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่การสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน  

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ

การแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับสังคมโลก  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม          มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู ้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก้
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 



๑๗ 
 

 

เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้น
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดี
งาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 



๑๙ 
 

 

  

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียน  ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)   

 

 
วิชา/กิจกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ 

๒ 
ภาคเรียนที่ 

๑ 
ภาคเรียนที่ 

๒ 
ภาคเรียนที่ 

๑ 
ภาคเรียนที่ 

๒ 
นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

วิชาพื้นฐาน ๗.๐ ๒๘๐ ๗.๐ ๒๘๐ ๗.๐ ๒๘๐ ๗.๐ ๒๘๐ ๖.๕ ๒๖๐ ๖.๕ ๒๖๐ 

ภาษาไทย ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 

คณิตศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 

ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐     

สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐   ๐.๕ ๒๐   ๐.๕ ๒๐   

พลศึกษา   ๐.๕ ๒๐   ๐.๕ ๒๐   ๐.๕ ๒๐ 

ศิลปะ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 

การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 

ภาต่างประเทศ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ 

วิชาเพิ่มเติม ๖.๕ ๒๔๐ ๖.๕ ๒๔๐ ๖.๕ ๒๔๐ ๖.๕ ๒๔๐ ๗ ๒๖๐ ๗ ๒๖๐ 

วิทยาการคำนวณ ๒.๐ ๘๐           

การขยายพันธุ์พืช ๑ ๑.๐ ๔๐           

งานวาด ๑ ๑.๕ ๖๐           

การปลูกผักไร้ดิน ๑ ๑.๐ ๔๐           

การพัฒนาโครงงาน   ๒ ๘๐         

การปลูกผักไร้ดิน ๒   ๑.๐ ๔๐         

งานวาด ๒   ๑.๕ ๖๐         

การขยายพันธุ์พืช ๒   ๑.๐ ๔๐         

หน้าที่พลเมือง ๐.๕ - ๐.๕ -         

พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐         

การถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ๑ 

    ๑.๕ ๖๐       

การทำเครื่องดื่ม     ๑.๕ ๖๐       

การเลี้ยงกบ ๑     ๑.๐ ๔๐       

งานอิเล็คทรอนิก ๑     ๑.๕ ๖๐       

การถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ๒ 

      ๑.๕ ๖๐     

การทำอาหารว่าง       ๑.๕ ๖๐     

การเลี้ยงกบ ๒       ๑.๐ ๔๐     

งานอิเล็คทรอนิก ๒       ๑.๕ ๖๐     

หน้าที่พลเมือง     ๐.๕ - ๐.๕ -     

ส่วนที่  ๒  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 



๒๐ 
 

 

 
วิชา/กิจกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ 

๒ 
ภาคเรียนที่ 

๑ 
ภาคเรียนที่ 

๒ 
ภาคเรียนที่ 

๑ 
ภาคเรียนที่ 

๒ 
นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

พุทธธรรมบุญญสิกขา     ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐     

ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๑         ๑.๕ ๖๐   

การเพาะเห็ด ๑         ๑.๕ ๖๐   

การตัดต่อภาพยนต์วดีีทศัน์ ๑         ๑.๕ ๖๐   

การแกะสลักผักผลไม้ ๑         ๑.๕ ๖๐   

ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๒           ๑.๕ ๖๐ 

การเพาะเห็ด ๒           ๑.๕ ๖๐ 

การตัดต่อภาพยนต์วดีีทศัน์ ๒           ๑.๕ ๖๐ 

การแกะสลักผักผลไม้ ๒           ๑.๕ ๖๐ 

หน้าที่พลเมือง         ๐.๕ - ๐.๕ - 

พุทธธรรมบุญญสิกขา         ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ - ๖๐ - ๖๐ - ๖๐ - ๖๐ - ๖๐ 

แนะแนว - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ 

กิจกรรมนักอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ 

กิจกรรมชมุนุม/กิจกรรมเพ่ือ
สังคมฯ 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐
(๒๐) 

รวม น.ก./เวลาเรียน/ภาคเรียน ๑๓.
๕ 

๖๐๐ ๑๓.๕ ๖๐๐ ๑๓.๕ ๖๐๐ ๑๓.๕ ๖๐๐ ๑๓.๕ ๖๐๐ ๑๓.๕ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียน/ปี ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ปี ๒๗ ๒๗ ๒๗ 

รวมจำนวนหน่วยกิต ๓ ปี ๘๑ หน่วยกิต  (วิชาพื้นฐาน  ๔๑ /  วิชาเพิ่มเติม  ๔๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๖3 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต(ชม.)  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต(ชม.)  
• รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๒๘๐)  • รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕ (๒๘๐) 

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑  ๑.๐(๔๐) ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐(๔๐) 
ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑     ๑.๐(๔๐) ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๑.๐(๔๐) 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ว ๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑   ๑.๐(๔๐) ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑    ๐.๕ (๒๐) ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒    ๐.๕ (๒๐) 
พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) พ ๓๑๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒    ๐.๕ (๒๐) 
ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๑ ๐.๕ (๒๐) ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ ๓๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑ ๑.๐(๔๐) อ ๓๑๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒   ๑.๐(๔๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๔๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๔๐) 
ส ๓๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ส ๓๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
ว ๓๑๒๐๑ วิทยาการคำนวณ ๒.๐(๘๐) ว ๓๑๒๐๒ การพัฒนาโครงงาน ๒.๐(๘๐) 
ง ๓๑๒๐๑ การขยายพันธ์ุพืช ๑ ๑.๐(๔๐) ง ๓๑๒๐๓ การขยายพันธ์ุพืช ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง ๓๑๒๐๒ การปลูกผักไร้ดิน ๑ ๑.๐(๔๐) ง ๓๑๒๐๔ การปลูกผักไร้ดิน ๒ ๑.๐(๔๐) 
ศ ๓๑๒๐๑ งานวาด ๑ ๑.๕(๖๐) ศ ๓๑๒๐๒ งานวาด ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๓๑๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา  ๐.๕ (๒๐) ส ๓๑๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา  ๐.๕ (๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) 
กิจกรรมแนะแนว  (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักอนุรักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

(๒๐) กิจกรรมนักอนุรักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 (๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐(๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๖3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

• รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐)  • รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐ (๒๘๐) 
ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑   ๑.๐(๔๐) ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๑.๐(๔๐) 
ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑  ๑.๐(๔๐) ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๑.๐(๔๐) 
ว ๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ว ๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑  ๑.๐(๔๐) ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒  ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑  ๐.๕(๒๐) ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒   ๐.๕(๒๐) 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑  ๐.๕(๒๐) พ ๓๒๑๐๒ พลศึกษา  ๐.๕(๒๐) 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๑    ๐.๕(๒๐) ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๒  ๐.๕(๒๐) 
ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ ๓๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑   ๑.๐(๔๐) อ ๓๒๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑.๐(๔๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๔๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๔๐) 
ส ๓๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ส ๓๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
ว ๓๒๒๐๑ การถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว ๑ 

๑.๕(๖๐) ว ๓๒๒๐๒ การถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว ๒ 

๑.๕(๖๐) 

ง ๓๒๒๐๑ การทำเครื่องด่ืมสมุนไพร ๑.๕(๖๐) ง ๓๒๒๐๒ การทำอาหารว่าง ๑.๕(๖๐) 
ง ๓๒๒๐๓ การเลี้ยงกบ ๑ ๑.๐(๔๐) ง ๓๒๒๐๔ การเลี้ยงกบ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ง ๓๒๒๐๕ งานอิเล็กทรอนิก ๑ ๑.๕(๖๐) ง ๓๒๒๐๖ งานอิเล็กทรอนิก ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๓๒๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕(๒๐) ส ๓๒๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕(๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) 
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๒๐) กิจกรรมนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๒๐) 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐(๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐(๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบบัปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 256๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๖3 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต(ชม.)  รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต(ชม.)  
• รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐)  • รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐) 

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑  ๑.๐(๔๐) ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๐(๔๐) 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑  ๑.๐(๔๐) ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒   ๑.๐(๔๐) 
ว ๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐(๔๐) ว ๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒  ๑.๐(๔๐) 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑  ๑.๐(๔๐) ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒  ๑.๐(๔๐) 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา  ๐.๕(๒๐) พ ๓๓๑๐๒ พลศึกษา     ๐.๕(๒๐) 
ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๑  ๐.๕(๒๐) ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๒    ๐.๕(๒๐) 
ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ ๓๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑   ๑.๐(๔๐) อ ๓๓๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒     ๑.๐(๔๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๗(๒๖๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๗(๒๖๐) 
ส ๓๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ส ๓๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ 
ว ๓๓๒๐๑ การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์๑ ๑.๕(๖๐) ว ๓๓๒๐๒ การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์๒ ๑.๕(๖๐) 
ง ๓๓๒๐๑ ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๑  ๑.๕(๖๐) ง ๓๓๒๐๒ ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๒ ๑.๕(๖๐) 
ง ๓๓๒๐๓ การเพาะเห็ด ๑ ๑.๕(๖๐) ง ๓๓๒๐๔ การเพาะเห็ด ๑.๕(๖๐) 
ง ๓๓๒๐๕ การแกะสลักผลไม้ ๑  ๑.๕(๖๐) ง ๓๓๒๐๖ การแกะสลักผลไม้ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๓๓๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕(๒๐) ส ๓๓๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕(๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๖๐) 
กิจกรรมแนะแนว (๒๐) กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
กิจกรรมนักอนุรักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

(๒๐) กิจกรรมนักอนุรักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

(๒๐) 

กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐(๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐(๒๐) 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

รายวิชาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑         จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒         จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑         จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ว ๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว ๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 ว ๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว ๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ว ๓๓๑๐๑. วิทยาศาสตร์ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว ๓๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๑๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒      จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑      จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๒๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒      จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑      จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒      จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๓๑๑๐๒ พลศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๓๒๑๐๒ พลศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๓๓๑๐๒ พลศึกษา        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒        จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปะ (ดนตรี) ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปะ (ดนตรี) ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปะ (นาฏศิลป์) ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปะ (นาฏศิลป์) ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 



๒๖ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ง ๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ง ๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 อ ๓๑๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 อ ๓๑๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 อ ๓๒๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 อ ๓๒๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
 อ ๓๓๑๐๑ ภาษาต่างประเทศ ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 อ ๓๓๑๐๒ ภาษาต่างประเทศ ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ว ๓๑๒๐๑ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑                       จำนวน  ๘๐ ช่ัวโมง ๒.๐ หน่วยกิต 
 ว ๓๑๒๐๒ เทคโนโลยี (การพัฒนาโครงงาน) ๒                    จำนวน  ๘๐ ช่ัวโมง ๒.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๑๒๐๑ การขยายพันธุ์พืช ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๑๒๐๒ การขยายพันธุ์พืช ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๑๒๐๓ การปลูกพืชไร้ดิน ๑       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๑๒๐๔ การปลูกพิชไร้ดิน ๒       จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ ๓๑๒๐๑ งานวาด ๑        จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ศ ๓๑๒๐๒ งานวาด ๒        จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๑๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๑๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 ว ๓๒๒๐๑ เทคโนโลยี (การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว) ๑  จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๓๒๒๐๒ เทคโนโลยี (การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว) ๒  จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๑ การทำเครื่องด่ืมสมุนไพร      จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๒ การทำอาหารว่าง       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๓ การเล้ียงกบ ๑        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๔ การเล้ียงกบ ๒        จำนวน  ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๕ งานอิเล็กทรอนิก ๑       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๒๒๐๖ งานอิเล็กทรอนิก ๒       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๒๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๒๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ว ๓๓๒๐๑ เทคโนโลยี (การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์) ๑    จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๓๓๒๐๒ เทคโนโลยี (การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์) ๒      จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๑ ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๑        จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๒ ช่างเครื่องยนต์เล็ก ๒       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๓ การเพาะเห็ด ๑       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๔ การเพาะเห็ด ๒       จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๕ การแกะสลักผักผลไม้ ๑        จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ง ๓๓๒๐๖ การแกะสลักผักผลไม้ ๒      จำนวน  ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๓๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๓๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง 
 ส ๓๓๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๓๓๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา       จำนวน  ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 



๒๘ 
 

 

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                  ภาคเรียนที่   ๑ 
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๑                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ประเภทความเรียงและร้อยกรองประเภทกลอน  
อ่านจับใจความ ส่ือประเภทนิทาน วรรณคดีในบทเรียน บันเทิงคดี ข่าวสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มารยาทในการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การเขียนส่ือสารในรูปแบบบรรยาย การพรรณนา การเขียนเรียงความ 
การเขียนย่อความจากสื่อกวีนิพนธ์และวรรณคดี การเขียนสารคดี การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  การพูดสรุป
แนวคิด และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดต่อท่ีประชุมชน การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา
และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู มารยาทการฟัง การดู และการพูด  ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา 
การเพิ่มคำ การใช้คำ การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ หลักการวิเคราะห์วิจารณ์  วรรณคดีและวรรณกรรม 
วรรณกรรมพื้นบ้าน ท่ีแสดงถึงภาษากับวัฒนธรรมและภาษาถิ่น 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ 
การสังเคราะห์ คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เสนอความคิด สรุปแนวคิด อธิบาย  บันทึก และ
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนภูมิปัญญา
ไทย สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

 การวัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการว ัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น   
แบบทดสอบ ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  
๘๐ : ๒๐ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ม๔-๖/๑-๙   
ท ๒.๑  ม๔-๖/๑-๓,ม๔-๖/๖,ม๔-๖/๘   
ท ๓.๑  ม๔-๖/๑-๕    
ท ๔.๑  ม๔-๖/๑-๓  
ท ๕.๑  ม๔-๖/๑,ม๔-๖/๕ 

รวม  ๒๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓   คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 



๒๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๒                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทกาพย์  การอ่านจับใจความ
จากส่ือประเภทคำบรรยาย  บทร้อยกรองร่วมสมัย  บทเพลง  คำขวัญ  ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  มารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียนสื่อสารในรูปแบบ
จดหมายกิจธุระ  รายงานการประชุม  เขียนย่อความจากเรื่องส้ัน การเขียนรูปแบบบันเทิงคดี  การประเมินคุณค่า
งานเขียน  บันทึกจากการศึกษาค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเช่ือถือจาก
เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล  เลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การประเมินเรื่องท่ีฟังและดู  เพื่อกำหนด
แนวทางไปประยุกต์ใช้  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดอภิปราย  อธิบาย  พลังของภาษา  ใช้คำและกลุ่มคำสร้าง
ประโยค  การเขียนสะกดคำ  แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง  การประเมินการใช้ภาษา  สังเคราะห์วรรณคดี  
วรรณกรรมและบทอาขยานท่ีกำหนด 
โดยใช้ทักษะการอ่านการฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  การตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์  
คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสร้างประโยค  การท่องจำ  
สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถใช้ภาษา
ส่ือสาร  นำเสนอความรู้ความคิด  และส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา  และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปโดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

การว ัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น 
แบบทดสอบ  ตรวจผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  การนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น    เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้    โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้  (K)  ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลาย
ภาค  ๘๐ : ๒๐ 
ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๘    

ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑,ม๔-๖/๓,ม๔-๖/๕    
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๒-๕    
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๒,ม๔-๖/๔  
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๔,ม๔-๖/๖ 

รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                   ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง        จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทนวนิยาย  ร้อยกรองประเภทร่าย  การอ่าน
จับใจความจากสื่อ  อ่านเรื่องสั้น  นวนิยาย  วรรณกรรมพื้นบ้าน  วรรณคดีในบทเรียน  ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มารยาทในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน  
การเขียนส่ือสารในรูปแบบอธิบาย  การเชิญชวน  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากส่ือ  กวีนิพนธ์และวรรณคดี  
การเขียนรูปแบบสารคดี  การประเมินคุณค่างานเขียน  มารยาทในการเขียน   การพูดสรุปแนวคิด   และการ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู   
การพูดต่อท่ีประชุมชน มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  การใช้คำและกลุ่มคำ  คำและสำนวน  การแต่งบท
ร้อยกรองประเภทร่าย  หลักการสร้างคำในภาษาไทย  หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม
เบ้ืองต้น  การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนด 
โดยใช้ทักษะการอ่านการฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  การตีความ  แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์วิจารณ์  
คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสร้างประโยค  การท่องจำ  
สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูล   เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถใช้ภาษา
ส่ือสาร  นำเสนอความรู้ความคิด  และส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา  และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไปโดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

การว ัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น 
แบบทดสอบ  ตรวจผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  การนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น   

ตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๘   
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑-๒,ม.๔-๖/๔-๕   
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๕-๖   

 ท ๔.๑  ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๖     
 ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม๔-๖/๔ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                          ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ท ๓๒๑๐๒                            เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

          
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทลิลิต  การอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์  บันเทิงคดี  
พระบรมราโชวาท  เทศนา  บทร้อยกรองร่วมสมัย  มารยาทในการอ่าน  การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน  
การเขียนสื่อสารในรูปแบบการประกาศ  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนย่อความจากนวนิยาย  วรรณกรรม
พื้นบ้าน  การเขียนบันเทิงคดี  การเขียนอ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศ การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
มารยาทในการเขียน  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การประเมินเรื่องที่ฟังและดู  เพื่อกำหนด
แนวทางนำไปประยุกต์ใช้  การพูดโน้มน้าวใจ  ระดับภาษาอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  การ
ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี  และ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตสังคมในอดีต  วรรณกรรมพื้นบ้าน ที่แสดงถึงภาษากับ
วัฒนธรรม  ภาษาถิ่น  ท่องจำบทร้อยกรองตามความสนใจโดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน   
    โดยใช้ทักษะการอ่านการฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  การตีความ  แปลความ  ขยายความ  
วิเคราะห์วิจารณ์  คาดคะเน  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  การสังเคราะห์  การอธิบาย  การสร้าง
ประโยค  การท่องจำ  สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  มีนิสัยรักการ
อ่าน  สามารถใช้ภาษาส่ือสาร  นำเสนอความรู้ความคิด  และส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมี
ความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา  และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  
เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
            การวัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น 
แบบทดสอบ  ตรวจผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  การนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้(K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลาย
ภาค    ๘๐ : ๒๐ 
ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๘   

ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑-๒,ม.๔-๖/๔-๕   
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๕-๖   

 ท ๔.๑  ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๖     
 ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม๔-๖/๔ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 



๓๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

           ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทบทความ  โคลง  การอ่านจับ
ใจความ  ข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  บทโฆษณา  สารคดี  วรรณคดีในบทเรียน มีมารยาทในการ
อ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียนแสดงทรรศนะ  การเขียนโต้แย้ง  การเขียนเรียงความ   
การเขียนกวีนิพนธ์   การเขียนสารคดี   การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  มารยาทในการเขียน  การพูดสรุป
แนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื ่องที่ฟังและดู  การพูดวิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา  และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดต่อหน้าประชุมชน  ลักษณะของภาษาไทย  การแต่งคำประพันธ์ประเภท
ฉันท์  หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น  การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  บท
อาขยานและบทร้อยกรองท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด   การดู  วิเคราะห์วิจารณ์  ประเมินค่า  สืบเสาะหา
ความรู้จากข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีนิสัยรักการอ่าน  
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา    และ
ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต     เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรัก
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
            การวัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น
แบบทดสอบ  ตรวจผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  การนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้   (K)  ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)  และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : 
ปลายภาค    ๘๐  :  ๒๐ 

ตัวชี้วัด  

ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๙   
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑-๒,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๖       
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑-๕  
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๑  
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑,ม๔-๖/๖ 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒                                           เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทฉันท์ การอ่านจับใจความจากส่ือประเภทบันเทิง
คดี ปาฐกถา คำสอน บทอาเศียรวาท การเขียนสื่อสารในรูปแบบโน้มน้าวและเขียนโครงการ รายงานการดำเนิน
โครงการ การเขียนย่อความจากสื่อประเภทสารคดี บทความทางวิชาการ การเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี การ
ประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ การเขียนบันทึกความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเลือกเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินเรื ่องที่ฟังและดู การพูดแสดงทรรศนะ การใช้คำและกลุ่มคำร้อยเรียง
ประโยค คำราชาศัพท์ หลักการสร้างคำในภาษาไทย การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  
รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ภาษาถิ่น และบทอาขยานท่ีกำหนด 
 โดยใช้ทักษะการอ่านการฟัง การพูด การดู การเขียน การตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์  
คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง การสังเคราะห์  การอธิบาย การสร้างประโยค  การท่องจำ  สืบ
เสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาส่ือสาร 
นำเสนอความรู้ความคิด  และส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการตัดสินใจ 
สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
ภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 
           การวัดและประเมินผลใช้ว ิธ ีการวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น 
แบบทดสอบ ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค    ๘๐ 
: ๒๐ 
ตัวชีวั้ด 
         ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๘   

ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑-๒,ม.๔-๖/๔-๕  
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๒-๔,ม.๔-๖/๖         

         ท ๔.๑  ม.๔-๖/๒-๓,ม.๔-๖/๖   
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๕-๖ 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาคณิตศาสตร์                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑    
รหัสวิชา ค ๓๑๑๐๑               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับเซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง แผนภาพเวนน์เอกภพ
สัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่าง 
การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการดำเนินการขึ้นไป จำนวนสมาชิกของเซตจำกัดประพจน์การเชื่อม
ประพจน์ด้วยตัวเช่ือม“และ”“หรือ”“ถ้า...แล้ว...”“ก็ต่อเมื่อ”นิเสธของประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบ
ของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน สัจนิรันดร์ กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา  

 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด 
 ค. ๑.๑  ม.๔/๑  
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาคณิตศาสตร์                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                              ภาคเรียนที่   ๒    
รหัสวิชา ค ๓๑๑๐๒         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การ
ทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบมี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเองโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  ได้รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

 
ตัวชี้วัด  
 ค ๓.๒ ม.๔/๑-๒  

 
รวม  ๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                  ภาคเรียนที่  ๑            
รหัสวิชา  ค ๓๒๑๐๑       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง             จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาเลขยกกำลังท่ีมีเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มรากท่ี n ของจำนวนจริง เลขยกกำลังท่ีมี
เลขช้ีกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกราฟของความสัมพันธ์โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชันฟงัก์ชันเชิงเส้นกราฟของฟงัก์ชันกำลังสองการนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ การแก้ปัญหา
โดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟฟงักชั์นเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันขั้นบันไดความหมายของลำดับ
ลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเรขาคณิต การหาพจน์ท่ัวไปของลำดับดอกเบี้ยมูลค่าของ
เงินค่ารายงวด 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้
ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมีระเบียบรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑  ม.๕/๑  
          ค ๑.๒  ม.๕/๑  
รวม  ๒  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                ภาคเรียนที่  ๒            
รหัสวิชา  ค ๓๒๑๐๒       เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง            จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาความหมายของลำดับลำดับเลขคณิตลำดับเรขาคณิตอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเรขาคณิต การหาพจน์
ท่ัวไปของลำดับดอกเบี้ยมูลค่าของเงินค่ารายงวด 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  โดยบรูณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่นได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ตัวชี้วัด  
  ค ๑.๒  ม.๕/๒  
  ค ๑.๓  ม.๕/๑   

รวม  ๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                  ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  
 

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับสถิติและข้อมูล  ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้
สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ค่า
กลางของข้อมูล   
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื ่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู ้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์มีความ
ใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั ่นในการทำงาน รู ้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่น  ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
ตัวชี้วัด 
 ค ๓.๑  ม.๖/๑ 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                 ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

 

ศึกษา ค้นคว้า  ฝึกทักษะ / กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลค่าการกระจาย  ( พิสัย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 
 โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและ
การนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ 
ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์โดยบูรณา
การหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  
ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
ตัวชี้วัด 

ค ๓.๑ ม.๖/๑ 
รวม  ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                        ภาคเรียนที่ ๑               
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑                                        เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง            จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ การควบคุมดุลย
ภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของ
ไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครง
ร่าง กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ  โรคหรืออาการที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ  HIV การดำรงชีวิตของพืช 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตร การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าในรูปแบบต่าง ๆ แบบท่ีมีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้าและแบบ
ที่ไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต  วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ
สังเคราะห์วิธีการ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิ ธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา ประเมินผล วิเคราะห์ และให้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปรำจำวัน  
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความ
สามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา ส่ิงแวดล้อม และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ 
ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๑  ม.๔/๑-๔ 
 ว ๑.๒  ม.๔/๑-๗ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                              ภาคเรียนที่ ๒               
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๒                                        เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง            จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของแรงและการเคล่ือนท่ีในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร
ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงท่ี
กระทำตอวัตถุในสนามโน้มถ่วง และการเคล่ือนท่ีของวัตถุในสนามโน้มถวง แรงท่ีกระทำตออนุภาค   ท่ีมีประจุไฟฟ
าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงนิวเคลียรในนิวเคลียส และการใชประโยชน      จากแรงและการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง   

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปรำจำวัน  
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด 
รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

 ว ๑.๒  ม.๔/๘-๑๒ 
 ว ๑.๓ ม.๔/๑-๖ 
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                  ภาคเรียนที่  ๑        
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๑         เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อิเล็กโทรไลต์และ
สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์  กรดเบส มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ สารประกอบอินทรีย์ สมบัติความเป็นกรดเบสของ
สารประกอบอินทรีย์ การละลายของสาร ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิตัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปรำจำวัน  
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ 
ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์   มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 

 ว ๒.๑ ม.๕/๑-๒๕  
รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                        ภาคเรียนที่  ๒        
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๒        เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษากำเนิดและการเปล่ียนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดดาว
ฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 
การสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื ่นต่าง ๆ ดาวเทียมยานอวกาศสถานีอวกาศ 
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก กระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามิ  การเคล่ือนท่ีของอากาศ  การหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรท่ีมีต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศโลก 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้
ประโยชน์  เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปรำจำวัน  สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และ
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อ
ตนเองและผู ้อ ื ่น ได้ร ู ้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

 ว ๒.๒ ม.๕/๓-๑๐ 
 ว ๒.๓ ม.๕/๑-๑๒ 
รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ององคประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน  
ความเขมเสียง การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการส่ันพ้องของเสียง มลพิษทางเสียง การมองเห็นสี
ของวัตถุ การผสมสารสีและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟา การสื่อสารโดย
อาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิด ท่ีอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี รังสีใน
ชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอม 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตปรำจำวัน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู ้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมี
ระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 

 ว ๓.๑  ม.๖/๑-๑๐ 
รวม  ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอมชนิดต่างๆ 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศท้ังทางกายภาพและทาง
ชีวภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที ่ยั ่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอ  นิวคลี-โอไทด์ 

หลักการถ่ายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอลลีล ตาบอดสี และฮีโมฟีเลีย 

หมู่เลือดระบบ ABO มิวเทชันและการนำไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่างๆ ชีวจริยธรรม และ
ผลกระทบทางด้านสังคม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เช่ือมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู ้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมี
ระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์   มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 

 ว ๓.๒  ม.๖/๑-๑๔ 
รวม  ๑๔ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา สังคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๑                    เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

วิเคราะห์ สังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ข้อปฏิบัติทางสายกลางในทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปัญญา พุทธประวัติ ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากพุทธสาวก 
ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรม พระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  
 วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิทธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี ่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ปัญหา
การเมืองท่ีสำคัญในประเทศ  โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม  มีความปรารถนาดี  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ นำเสนอแนวทางปฏิบัติตน 
และมีส่วนร่วมสนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน     มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและมีค่านิยมท่ีดีงาม 
 ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑  ม.๔/๑,ม.๔/๓-๔,ม.๔/๑๓-๑๕,ม.๔/๑๙,ม.๔/๒๑-๒๒  
 ส ๑.๒  ม.๔-๖/๑-๔  
 ส ๒.๑  ม.๔-๖/๑-๒   
รวม  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๓                    เวลา   ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง  ๆ  โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบญุญ
สิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขท้ังทางกายและทางใจ มีสมาธิ  สติ ความเพียรพยายาม
และมุ่งมั่นมีความต้ังใจในการทำงาน 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น อธิบาย นำเสนอแนวทางปฏิบัติตน และมีส่วนร่วม
สนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง เพื่อ
ก่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  
ตัวชี้วัด  
 ส ๔.๑  ม.๔/๒  
 ส ๔.๓  ม.๔/๑-๕  
รวม   ๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหสัวิชา ส ๓๑๑๐๒                    เวลา   ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์หลักฐานและการใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย 
ความสำคัญตลอดจนขั้นตอนของวิธีการทางประวติัศาสตร์ สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักฐานในประเทศและ
ต่างประเทศ และนำวิธีทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
 ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในเรื่ องแนวความคิดการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทยและอาณาจักรต่างๆในดินแดนประเทศไทย 
พัฒนาการของชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ความสำพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 รวบรวมหลักฐานและยกตัวอย่างยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินค่า ตีความ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เห็นความสำคัญของอารยธรรมโลกตะวันออก และโลก
ตะวันตก ที ่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื ่องตามยุคสมัยและลำดับของเวลา อันนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลง ความ
เจริญรุ่งเรืองของโลกปัจจุบันโดยบูรณาการกับหลักสูตรบุญญสิกขา 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ม.๔-๖/๑-๒ 
 ส ๔.๒  ม.๔-๖/๑-๒ 
 ส ๔.๓  ม.๔-๖/๑ 
รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๔                    เวลา   ๒๐  ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
  

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติการปกครองไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย ถึงยุคสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
เรื่องกระบวนการ นโยบาย วิธีการดำเนินการ ศึกษาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยสังเขป ศึกษารูปแบบและ
อำนาจหน้าท่ีของรัฐสภา รัฐบาลและศาล เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบการปกครองของไทย ตระหนักในบทบาท
และหน้าท่ีของตนและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สืบค้นข้อมูล นำไปใช้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยบูรณาการกับหลักสูตรบุญญสิกขา 
ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓  ม.๔-๖/๑-๓ 
รวม ๓ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๑    
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๑        เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษา วิเคราะห ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการและการคิดระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ การศึกษาท่ีสมบูรณ์ตาม
หลักสัทธรรม ๓ พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ ความหมายและคุณค่าของธรรม ธรรมในกรอบของ
อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ในโลกธรรม๘ สมุทัยในกรรม๑๒ และมิจฉาวณิชชา๕ นิโรธในวิมุตติ๕ มรรคในอปริหานิย
ธรรม๗ ปาปณิกธรรม๓ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔ โภคอาทิย๕ อริยวัฒฑิ๕ และมงคล๓๘ เมื่อถูกโลกธรรม
จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมองและจิตเกษม พุทธศาสนสุภาษิตบท ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต 
ธน : คนขยันเอาการเอางาน กระทาการเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิด
เป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสาเร็จ สนฺตุฏฺฐี ปรม ธน : ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง อิณาทาน 
ทุกฺข โลเก : การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกาได้แก่ พระอนรุธ พระ
องคุลิมาลและพระธัมมทินนาเถรี จากชาดกมโหสถชาดก จากศาสนิกชนตัวอย่างได้แก่ จิตตคหบดี สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาสจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) และดร.เอ็ม
เบ็ดการ์ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฎก ประวัติศาสดามูฮัมมัด ค่านิยมและจริยธรรม การขจัดความ
ขัดแย้ง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้แก่ การคิดแยกแยะส่วนประกอบและการคิดวิภัช
ชวาท การบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานด้วยการสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการนำไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม มิชฉาวณิชชา๕ หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตาและการปฏิสันถารด้วยความเคารพตามหลักมารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวตามหลักทิศเบ้ืองล่างในทิศ ๖ และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตามหลัก
ปฏิสันถาร ๒ คุณค่าและประโยชน์ของงานพิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและเครื่อง
อัฏฐบริขาร การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนา การสัมมนาและ
ข้อเสนอแนะในการธำรงรักษาศาสนสถานท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชาติและโลก  
 โดยใช้กระบวนการวิถีทางแห่งปัญญา  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี มีความ
ตระหนักในการธำรงรักษาศาสนาเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีดี  ท้ังการคิดดี  พูดดี  ทำดี  รู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ต้ังใจหมั่นศึกษาเรียนรู้  ขยันหมั่นเพียร  
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการเรียน การทำงาน 
 ศึกษา วิเคราะห ์ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติ
กรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง กฎหมายอาญาเช่นความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่น ๆ ท่ีสำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลกทางด้านการเคารพกฎหมายและกติกาสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น มี
เหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 



๕๑ 
 

 

ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ความหมาย ความสำคัญแนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประเทศไทย สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหา
สิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ ฐานะแลพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ การ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เช่นการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ และการตรวจสอบโดยประชาชน  
 โดยกระบวนการความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
ตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีความตระหนักในการธำรงรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑  ม.๕/๒-๔,ม.๕/๖-๘  
 ส ๑.๒  ม.๕/๑-๒,ม.๕/๔ 
 ส ๒.๑  ม.๕/๓-๔  
 ส ๒.๒  ม.๕/๑-๒,ม.๕/๔  

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๒    
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๓        เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาประวัติของศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสดา หลักคำสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการเปรียบเทียบ
ศาสนาท่ีมีการนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจ๊ือ 
เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่าง ๆ ในแง่ปรัชญาและอยู่ร่วมได้อย่างสันติสุข  เปรียบเทียบศาสนาท่ีสำคัญๆ ในโลก
ตะวันออกและตะวนัตก หลักแนวความคิดท่ีปฏิบัติในแต่ละศาสนา  หลักคำสอนในแต่ละศาสนา ทัศนะเกี่ยวกับ
ศาสนาท่ีจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์    กระบวนการฝึกปฏิบัติ   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการสืบค้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้เข้าใจหลักการของศาสนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน ความเหมือนและความต่าง ในเรื่องศาสดา คัมภีร์  
พิธีกรรม  นิกาย   คำสอน จุดมุ่งหมายและจุดสูงสุดและข้อปฏิบัตินำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด และการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามหลักของศาสนาต่าง ๆ 
ตัวชี้วัด  
 ส ๓.๑  ม.๕/๑-๓  
 ส ๓.๒  ม.๕/๑,ม.๕/๓ 
 ส ๕.๑  ม.๕/๓ 
 ส ๕.๒  ม.๕/๑-๒  

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

 

คำอธบิายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๒                    เวลา   ๒๐  ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุกสมัยทางประวัติศาสตร์  ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ  ศึกษาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์  โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก  ท่ีมอิทธิพลต่อการ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
สืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเวลา  และยุคประวัติศาสตร์  สามารถนำ
ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่จะต้องรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ช่วยให้ดำเนินชีวิต
อย่างสันติสุขโดยบูรณาการกับหลักสูตรบุญญสิกขา 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ม.๕/๑-๓ 

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๔                    เวลา   ๒๐  ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  เข้าสู่โลก
สมัยปัจจุบัน  ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย  
สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี๒๑ 

 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการทำงาน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
สืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหา 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  ซึ่งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตท่ีจะต้องรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมืองของโลกปัจจุบัน  ช่วยให้สังคมเกิดสันติสุขโดยบูรณาการกับหลักสูตรบุญญสิกขา 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๒  ม.๕/๒-๔ 

รวม   ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกฝนตนได้อย่างสูงสุด การก่อตั้ง วิธีการ
สอน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการบริหาร การธำรงรักษาศาสนา ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย วิธีการ
แก้ปัญหา แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพ บุคคล สังคม และ
โลก หลักอริยสัจ ๔ แบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของคัมภีร์
ศาสนา ประวัติศาสดาอื่น ๆ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เสนอแนวทางจัด
กิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก  
 วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล เสนอแนวทางทางการเมืองที่นำไปสู่ความเข้าใจ และการสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา เพื่อ ให้ผู ้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข  เคารพกฎกติกา  การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี  รู้จักการให้  การแบ่งปัน  ความปรารถนา
ท่ีดีต่อกัน  ต้ังใจหมั่นศึกษาเรียนรู้  มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการเรียน การทำงาน 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สืบค้น อภิปราย นาเสนอแนวทางการปฏิบัติตน มีส่วนร่วม 
สนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
สานึกและค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑  ม.๖/๒,ม.๖/๕,ม.๖/๙-๑๒,ม.๖/๑๗-๑๙  
 ส ๒.๑  ม.๖/๕ 
 ส ๓.๑  ม.๖/๔ 
 ส ๓.๒  ม.๖/๒ 
รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สังคมศึกษา                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                  ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและสังคม รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข บทบาทของรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย ผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ปัจจัยท่ีนำไปสู่การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสติ  สมาธิทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต  
รู้จักคิดดี  พูดดี  ทำดี  เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  มีระเบียบวินัย  เพียรพยายาม  ต้ังใจใฝ่ศึกษาเล่า
เรียน และมีความรับผิดชอบ 

 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น อธิบาย นำเสนอแนวทางปฏิบัติตนและมีส่วนร่วม
สนับสนุน เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง  เพื่อ
ก่อให้เกิดความสมดุลในชีวิต สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑  ม.๖/๑๔,ม.๖/๑๖,ม.๖/๒๐  
 ส ๕.๒  ม.๖/๓-๕  
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                  ภาคเรียนที่  ๑        
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๑              จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 คำอธิบายรายวิชา ศึกษากระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวยัวะต่างๆ 
ของร่างกาย การดูแลสุขภาพอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมทางเพศ วิเคราะห์
สาเหตุและผลของความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว ทางแก้ไขปัญหา 
ศึกษาความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สิทธิผู ้บริโภค การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ปัญหาและงานสาธารณสุขโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  
ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ มีสมรรถภาพทางกายและทางกลไกที ่ดี ตระหนักถึงอุบัติเหตุ
การจราจร คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง กลวิธีป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด
และความรุนแรง  
ตัวชี้วัด  
 พ ๑.๑  ม.๔/๑-๒  
 พ ๒.๑  ม.๔/๑-๒,ม.๔/๔  
 พ ๔.๑  ม.๔/๕ 
 พ ๔.๑  ม.๔/๑-๒ 
รวม  ๘  ตัวชี้วัด 



๕๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๒        
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๒              จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การให้ความร่วมมือในการเล่นกีฬา การแข่งขันเป็นทีม มีการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีทัศนคติที่ดีต่อการ เล่นกีฬา เห็นคุณค่าของ
การออกกำลังกาย ศึกษาความสำคัญ ของการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกัน โรค สารเสพติด การใช้ยาและ
การช่วยฟื้นคืนชีพ  โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการรู้จักให้  รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๑  ม.๔/๑–๕  
 พ ๓.๒  ม.๔/๑-๔  
 พ ๔.๑  ม.๔/๖-๗   
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

อธิบายรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                  ภาคเรียนที่ ๑       
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๑         เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 คำอธิบายรายวิชา มีความรู้เรื ่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย กลวิธีการลดความเสี่ยงและการสร้างเสริม
สุขภาพของ บุคคลในครอบครัวและตนเอง อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
ทางเพศและค่านิยมในเรื่องเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การสร้างเสริมส่งเสริม  พัฒนา
สุขภาพและการป้องกัน โรคของตนเองครอบครัวและชุมชน ปัจจัยกลวิธีการป้องกัน และทักษะการ ตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและความรุนแรง มีการปฐมพยาบาล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  
ศีล  ภาวนา  ฝึกให้ผู ้เรียนรู้จักการให้  รู ้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื ่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา การพักผ่อน นันทนาการ 
และความปลอดภัย  
ตัวชี้วัด  
 พ ๑.๑  ม.๕/๑ 
 พ ๔.๑  ม.๕/๓-๔  
 พ ๕.๑  ม.๕/๓,ม.๕/๖-๗  
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 



๖๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                  ภาคเรียนที่ ๒      
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๒         เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางด้านกีฬาบุคคลกีฬาทีม และนันทนาการ การเคล่ือนไหว การออกกำลัง
กาย การเล่น กีฬาหลักการรุก การป้องกันการเล่นกีฬา วางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ทางกลไก การปฐม
พยาบาล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้  รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเอง และ
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและ  เล่นกีฬาการพักผ่อนและนันทนาการและความ
ปลอดภัยในชีวิต  
ตัวชี้วัด  
 พ ๓.๑  ม.๕/๑-๕  
 พ ๓.๒  ม.๕/๑-๔  
 พ ๔.๑  ม.๕/๖-๗   
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และ ระบบต่อมไร้ท่อ กระบวนการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว 
ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ สัมพันธภาพทางเพศ การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว 
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การสร้างแนวร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของชุมชน วิธีสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกัน โรคด้วยภูมิปัญญาไทย โรคไม่ติดต่อ และการประเมินภาวะสุขภาพและวิธีลดความ
เสี่ยงเพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักการให้  รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ตัวชี้วัด  
 พ ๑.๑  ม.๖/๑      
 พ ๒.๑  ม.๖/๓ 
 พ ๔.๑  ม.๖/๑-๒ 
 พ ๕.๑  ม.๖/๔-๕ 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด



๖๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา เพิ่มศักยภาพของ ทีมโดยคำนึงถึงผลท่ีเกิดต่อผู้อื่นและสังคม กีฬาบุคคลและทีม 
แสดงการเคล่ือนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ใน การเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนำหลักการ
แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม คุณค่าการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไก การเป็นผู้นำ ท่ีดีในการออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ มีส่วนร่วมในการป้องกนัความเส่ียงต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติดและความรุนแรง โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการให้  รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ 
มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อสุขภาพของตนเองครอบครัวและสังคม 

ตัวชี้วัด  
 พ ๓.๑  ม.๖/๑-๕  
 พ ๓.๒  ม.๖/๑-๔ 
 พ ๔.๑  ม.๖/๖-๗  
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 



๖๓ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ศิลปะ                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๑      
รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๑                จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดล้อมและทัศนศิลป์ 
สามารถสร้างงานแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ด้วยวัสดุวัสดุสังเคราะห์  ธรรมชาติ
และวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ใช้เทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสมและ
เห็นคุณค่านำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือประกอบอาชีพได้ตลอดจนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้
ฝึกการรู้จักให้  รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑     ม.๔/๑-๗ 
รวม    ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ศิลปะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๒      
รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๒                จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของทัศนธาตุ สามารถวาดภาพล้อเลียน หรือภาพการ์ตูน โดย
ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และวิธีการของศิลปิน จัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
งานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียงและบรรยาย
ผลตอบรับของสังคมท่ีมีต่อช้ินงานนั้น รวมถงึอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ในสังคม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ผู้เรียนได้ฝึกการรู้จักให้  
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น  มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑    ม.๔/๘-๑๑ 
 ศ ๑.๒    ม.๔/๑-๓  
รวม  ๗  ตัวชีวั้ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี ๑                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๑    
รหัสวิชา ศ ๓๒๑๐๑          เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 

      ศึกษาเครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมวงและทำให้เกิดดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ระบุได้ว่าดนตรี มี
อิทธิพลต่อบุคคลและสังคม ขับร้องและบรรเลงดนตรีสากล  โดยการเลือกผสมผสานองค์ประกอบและทกัษะ
ดนตรีให้ได้ผลตามความต้องการ  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีด้วยความระมัดระวัง  ปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบ  แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะจากประสบการณ์และความสนใจโดยใช้หลักการ
พื้นฐานทางดนตรี  แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์องค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรีตาม
หลักการทางดนตรี  สร้างสรรค์ทางดนตรีและนำความรู้ทางดนตรีไปใช้กับชีวิตอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีไทยและสากล  เห็นคุณค่า  รักและภาคภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดดนตรีท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติโดย
นำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
 ศ ๒.๑  ม.๕/๑-๔ 
 ศ ๒.๒  ม.๕/๑-๕ 
รวม  ๙  ตัวชี้วัด 



๖๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ดนตรี ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๒    
รหัสวิชา ศ ๓๒๑๐๒             เวลา  ๒๐   ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

    ศึกษาเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการผสมวงและทำให้เกิดดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ระบุได้ว่าดนตรี มีอิทธิพล
ต่อบุคคลและสังคม ขับร้องและบรรเลงดนตรีสากล  โดยการเลือกผสมผสานองค์ประกอบและทักษะดนตรีให้
ได้ผลตามความต้องการ  ใช้และบำรุงรักษาเครื ่องดนตรีด้วยความระมัดระวัง   ปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบ  แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะจากประสบการณ์และความสนใจโดยใช้หลักการ
พื้นฐานทางดนตรี  แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์องค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรีตาม
หลักการทางดนตรี  สร้างสรรค์ทางดนตรีและนำความรู้ทางดนตรีไปใช้กับชีวิตอื่น ๆ และชีวิตประจำวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เข้าใจยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีไทยและสากล  เห็นคุณค่า  รักและภาคภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดดนตรีท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติโดย
นำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 ศ ๒.๑  ม.๕/๑-๔ 
 ศ ๒.๒  ม.๕/๑-๕ 
รวม    ๙   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์ ๑                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                              ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาทักษะพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยในเรื่อง  รูปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ วิวัฒนาการ
ของนาฏศิลป์และละครไทย  ประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ นำหลักสุนทรีย ทางนาฏศิลป์มา
วิเคราะห ์ วิจารณ์ และประดิษฐ์ท่ารำ  รวมทั้งการบริหารจัดการแสดงนำความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ทาง
นาฏศิลป์  มาเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคม  เข้าใจวิวัฒนาของนาฏศิลป์ไทยตามบริบททางประวัติศาสตร์และ
สังคม  เห็นคุณค่าภาคภูมิใจ  ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานงานนาฏศิลป์  อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยโดยนำความรู ้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำ ไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
 ศ ๓.๑   ม.๖/๑,ม.๖/๓-๕ 
 ศ ๓.๒   ม.๖/๑,ม.๖/๓-๔ 
รวม   ๗  ตัวชี้วัด 



๖๘ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา นาฏศิลป์ ๒                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                    ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาทักษะพื้นฐานของละครเวที ละครสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดการแสดง การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางนาฏศิลป์ การประเมินละครและการแสดง แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์บนพื้นฐานของความงามและ
ความเข้าใจองค์ประกอบสุนทรียภาพของการแสดงนั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์
ของการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ต่อการพัฒนาตนเอง ตอดจนนำความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ของ
นาฏศิลป์มาเช่ือมโยงกับชีวิตและสังคม เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ละครไทยและสากลเห็นคุณและร่วมกัน
อนุรักษ์สืบทอดในมรดกทางวัฒนธรรม การอนรุักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาระดับชาติและ
นานาชาติโดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัด 
 ศ ๓.๑    ม.๖/๒,ม.๖/๖-๘ 
 ศ ๓.๒    ม.๖/๒ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๖๙ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๑             
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๑          จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการจัดเก็บเอกสาร  การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
ลักษณะของการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอด การใช้สารสนเทศ  เพื่อการส่ือสารข้อมูล  การทำเสนองาน 

ใช้กระบวนการอธิบาย  สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  
ทาน  ศีล  ภาวนา   ฝึกให้มีสัมมาคารวะ  ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมสนใจและมีคุณลักษณะท่ีดี
ต่ออาชีพ 
ตัวชีวั้ด 
 ง ๑.๑  ม.๔/๑-๗ 

 ง ๒.๑  ม.๔/๑-๔ 

รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๒             
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๒         จำนวน   ๒๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการระบบการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ลักษณะของการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอด 
การใช้สารสนเทศ  เพื่อการส่ือสารข้อมูล  การทำเสนองาน 

ใช้กระบวนการอธิบาย  สืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล อภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  
ทาน  ศีล  ภาวนา   ฝึกให้มีสัมมาคารวะ  ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมสนใจและมีคุณลักษณะท่ีดี
ต่ออาชีพ 
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ม.๔/๑ 
 ง ๒.๑  ม.๔/๑-๔ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๑    
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๑                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของหน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน การขยายพันธุ์พืช การติดต้ัง ประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่ิงอำนวยความสะดวก ใน
บ้านและโรงเรียน การประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ  จุดมุ่งหมาย ประเภท รูปแบบ
ของธุรกิจ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การ
ขยายพันธุ์พืช การติดต้ัง การประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่ิงอำนวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรียน การ
ประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ  จุดมุ่งหมาย ประเภท รูปแบบของธุรกิจ 
โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการจัดการ
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไป
ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยในการทำงาน อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพท่ี
สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ม.๔/๑-๗ 

รวม  ๗ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๒   
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๒                เวลา  ๒๐   ช่ัวโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ การขยายพันธุ์พืช การติดต้ังประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่ิงอำนวยความสะดวก 
ในบ้านและโรงเรียน การประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ  จุดมุ่งหมาย ประเภท 
รูปแบบของธุรกิจ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน การ
ขยายพันธุ์พืช การติดต้ัง การประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่ิงอำนวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรียน การ
ประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย การดำเนินการทางธุรกิจ  จุดมุ่งหมาย ประเภท รูปแบบของธุรกิจ 
โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการจัดการ
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในการทำงาน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไป
ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยในการทำงาน อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพท่ี
สนใจ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ม.๔/๒-๗ 

 ง ๒.๑  ม.๔/๓-๔    
รวม  ๘   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ง ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ท่ีมีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน 
 วิเคราะห์  อภิปราย  จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินค่า  สรุป และนำข้อมูล มาเป็น
ส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   
ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้มท่ีเหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ     
 ศึกษาข้อมูลในเรื่อง แนวโน้มด้านอาชีพท่ีต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน    ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่าง ๆ   วิธีการสมัครงาน   
การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์    ลักษณะการทำงาน เช่น เวลาท่ีเข้าทำงาน สถานท่ีทำงาน    การเตรียมตัวในการ
เปล่ียนอาชีพ  เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เช่น การจัด
นิทรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ  

ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการทำงาน โดยนำความรู้ ทักษะและ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  
ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของอาชีพสุจริตฯลฯ 
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑ ม.๖/๑-๗ 
รวม  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                            ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ง ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ท่ีมีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน 
 วิเคราะห์  อภิปราย  จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินค่า  สรุป และนำข้อมูล มาเป็น
ส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   
ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้มท่ีเหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ     
 ศึกษาข้อมูลในเรื่อง แนวโน้มด้านอาชีพท่ีต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน    ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่าง ๆ   วิธีการสมัครงาน   
การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์    ลักษณะการทำงาน เช่น เวลาท่ีเข้าทำงาน สถานท่ีทำงาน    การเตรียมตัวในการ
เปล่ียนอาชีพ  เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เช่น การจัด
นิทรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ  

ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการทำงาน โดยนำความรู้ ทักษะและ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  
ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของอาชีพสุจริตฯลฯ 
ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑  ม.๖/๓,ม.๖/๕-๗ 

 ง ๒.๑  ม.๖/๔ 
รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๑          
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๑            จำนวน   ๔๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา 
บทร้อยกรองภาษาอังกฤษ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ 
เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง งานบ้าน สถานที่และทิศทาง อาชีพ  บุคคลที ่มี
ช่ือเสียง  และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา 
 กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการปฏิบัติตาม  สนทนาโต้ตอบ 
นำเสนอข้อมูล ขอร้อง ช้ีแจง อธิบาย บรรยาย ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล 
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ค้นคว้า สืบค้นเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ีสนใจ บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ ื ่นจากสื ่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนใน
สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและในสถานศึกษา โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน    

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑ ม.๔/๑–๔  
 ต ๑.๒ ม.๔/๑–๔    
 ต ๑.๓ ม.๔/๑–๓  
 ต ๒.๑ ม.๔/๒ 
 ต ๒.๒ ม.๔/๑-๒  
 ต ๓.๑ ม.๔/๑ 
 ต ๔.๑ ม.๔/๑     
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                    ภาคเรียนที่  ๒          
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๒            จำนวน   ๔๐  ช่ัวโมง           จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา 
บทร้อยกรองภาษาอังกฤษ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ 
เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง งานบ้าน สถานที่และทิศทาง อาชีพ  บุคคลที ่มี
ช่ือเสียง  และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยและเจ้าของภาษา 
 กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการปฏิบัติตาม  สนทนาโต้ตอบ 
นำเสนอข้อมูล ขอร้อง ช้ีแจง อธิบาย บรรยาย ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล 
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ค้นคว้า สืบค้นเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ีสนใจ บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ ื ่นจากสื ่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยก ารพูดและการเขียนใน
สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองในห้องเรียนและในสถานศึกษา โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน    

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑ ม.๔/๑,ม.๔/๓-๔  
 ต ๑.๒ ม.๔/๑–๓    
 ต ๑.๓ ม.๔/๑,ม.๔/๓  
 ต ๒.๑ ม.๔/๑ 
 ต ๒.๒ ม.๔/๑-๒  
 ต ๓.๑ ม.๔/๑ 
 ต ๔.๑ ม.๔/๑     
รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๑    
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑                เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา 
บทความ สารคดี เรื่องเล่า ภาษาอังกฤษ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความบันเทิง 
คำสัญญา การร้องเรียน นิทานพื้นบ้าน การเดินทาง และเทศกาล 
กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดระดับสูง ในการสนทนาโต้ตอบ นำเสนอทางเลือก ขอร้อง ชี ้แจง 
อธิบาย  บรรยาย  ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา รูปแบบ
การเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล  บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองในห้องเรียน ในสถานศึกษา  ในชุมชน  และในท้องถิ่น  โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วม  แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด  
 ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒ 
 ต ๑.๒  ม.๕/๑-๓    
 ต ๑.๓   ม.๕/๑-๓  
 ต ๒.๑   ม.๕/๑-๒  
 ต ๒.๒   ม.๕/๑ 
 ต ๓.๑  ม.๕/๑ 
 ต ๔.๑  ม.๕/๑    

รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                   ภาคเรียนที่ ๒    
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๒                เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา 
บทความ สารคดี เรื่องเล่า ภาษาอังกฤษ และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความบันเทิง 
คำสัญญา การร้องเรียน นิทานพื้นบ้าน การเดินทาง และเทศกาล 
กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดระดับสูง ในการสนทนาโต้ตอบ นำเสนอทางเลือก ขอร้อง ชี ้แจง 
อธิบาย  บรรยาย  ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา รูปแบบ
การเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล  บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองในห้องเรียน ในสถานศึกษา  ในชุมชน  และในท้องถิ่น  โดยนำความรู้ 
ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วม  แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒  
 ต ๑.๒  ม.๕/๑-๓    
 ต ๒.๑  ม.๕/๑-๓  
 ต ๒.๒  ม.๕/๑ 
 ต ๓.๑  ม.๕/๑  
 ต ๔.๒  ม.๕/๑-๒   

รวม  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                           ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๑                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง               จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา
ภาษาอังกฤษ บทความ สารคดี และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิต การเรียนรู้  การสร้าง
ทางเลือก ปัญหาและการแก้ปัญหา  เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  เทคโนโลยีการส่ือสาร       

กระบวนการฟงั พูด อ่าน เขียน และการคิดระดับสูง ในการสนทนาโต้ตอบ นำเสนอทางเลือก ขอร้อง 
ช้ีแจง อธิบาย  บรรยาย  ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา 
รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล  บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและ
การเขียนในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองในห้องเรียน ในสถานศึกษา  ในชุมชน  และในท้องถิ่น   

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วม  แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑  ม.๖/๑-๒   
 ต ๑.๒   ม.๖/๑-๓  
 ต ๑.๓   ม.๖/๑-๓ 
 ต ๒.๑   ม.๖/๑-๒   
 ต ๒.๒   ม ๖/๑ 
 ต ๓.๑   ม.๖/๑ 
 ต ๔.๑   ม.๖/๑      
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                           ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๒                             เวลา  ๔๐   ช่ัวโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำช้ีแจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนา
ภาษาอังกฤษ บทความ สารคดี และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิต การเรียนรู้  การสร้าง
ทางเลือก ปัญหาและการแก้ปัญหา  เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  เทคโนโลยีการส่ือสาร       

กระบวนการฟงั พูด อ่าน เขียน และการคิดระดับสูง ในการสนทนาโต้ตอบ นำเสนอทางเลือก ขอร้อง 
ช้ีแจง อธิบาย  บรรยาย  ให้คำแนะนำ  แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา 
รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสม กับระดับของบุคคล  เวลา โอกาส และสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล  บันทึก รวบรวม สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและ
การเขียนในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองในห้องเรียน ในสถานศึกษา  ในชุมชน  และในท้องถิ่น   

มีเจตคติท่ีดีและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอย่างเต็มใจ
และมีเหตุผล มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการเรียน และมีวิถีพอเพียง รวมทั้งเข้าร่วม  แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑   ม.๖/๑-๒   
 ต ๒.๑  ม.๖/๑-๓  
 ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
 ต ๓.๑  ม.๖/๑    
 ต ๔.๒  ม.๖/๑-๒   

รวม  ๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิม 
รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                          ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ว ๓๑๒๐๑                            เวลา  ๘๐   ชั่วโมง            จำนวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้แนวคิด
เชิงคำนวณใน การออกแบบข้ันตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูล
ออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา 
ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดย
นำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ผู้เรียนสามารถคิดเชิงคำนวณได้ 

 ๒.ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนการเขียนทดสอบ 
 และดูแลรหัสต้นฉบับหรือซอร์ซโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
 ๓.ผู้เรียนสามารถสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วย Kidbrightได้ 
 ๔.ผู้เรียนสามารถบอกตัวแปรและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรเป็นหลักได้ 
 ๕.ผู้เรียนสามารถบอกถึงหน้าท่ีของเซนเซอร์ได้ 
 ๖.ผู้เรียนสามารถบอกความหมายตัวโน้ตในทางดนตรีได้ 
 ๗.ผู้เรียนสามารถบอกหลักการหลักการทำงานของนาฬิกาได้ 
รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา เทคโนโลยี (การพัฒนาโครงงาน) ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ว ๓๑๒๐๒                                         เวลา  ๘๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๒.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก 
และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหา ข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนด
ปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น
และเช่ือมโยงกับชีวิตจริงประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีเจตนคติที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน 
ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 ๒.ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้ 
 ๓.ผู้เรียนสามารถจัดทำเค้าโครงและลงมือปฏิบัติโครงงานได้ 
 ๔.ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานโครงการได้ 
 ๕.ผู้เรียนสามารถนำเสนอและจัดแสดงโครงงานได้ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การขยายพันธุ์พืช ๑                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๑                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดย
ไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลุกพืชในภาชนะและการจัดจำหน่าย 

 สำรวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาดวางแผนการผลิตพันธุ์ไม้ เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ เช่น ติดตา   ปักชำ  ตอน  ทาบกิ่ง  เสียบ
ยอด  เลือกพันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย ๓ วิธี ดูแลบำรุงรักษา คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัด
จำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล ศึกษาความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สถานเพาะชำการผลิตพันธุ์ไม้ โดยวิธีการเพาะเมล็ด ปักชำ การ
ตอน การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการติดตา ข้อดีข้อเสียของการผลิตพันธุ์ไม้ของแต่ละประเภท กระบวนการของ
การผลิตพันธุ์ไม้ การเลือกใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกับวิธีการและชนิดของพืช การอนุบาลกล้าไม้ 

 ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำงาน  มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภค มีทักษะในการจัดการและนำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิต
พันธุ์ไม้ และมีทักษะในการปักชำ ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด จำหน่ายได้ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ ์
๒. ศึกษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ และบอกวิธีการใช้ได้ 
๓. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ดและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ดได้ 
๔. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำได้ 
๕. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการต่อกิ่งและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการต่อกิ่งได้ 
๖. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งได้ 

๗. เข้าใจการดูแลรักษากิ่งพันธุ์การปฏิบัติงานการดูแลรักษาพืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์พืชแบบต่างให้
แข็งแรงก่อนนำไปปลูก 

๘.  เข้าใจความหมายการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปฏิบัติงานการทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายได้ 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 



๘๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การขยายพันธุ์พืช ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๒                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดย
ไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลุกพืชในภาชนะและการจัดจำหน่าย 

 สำรวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาดวางแผนการผลิตพันธุ์ ไม้ เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้ เพศ เช่น ติดตา  ปักชำ  ตอน  ทาบกิ่ง  เสียบ
ยอด  เลือกพันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย ๓ วิธี ดูแลบำรุงรักษา คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัด
จำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล ศึกษาความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สถานเพาะชำการผลิตพันธุ์ไม้ โดยวิธีการเพาะเมล็ด ปักชำ การ
ตอน การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการติดตา ข้อดีข้อเสียของการผลิตพันธุ์ไม้ของแต่ละประเภท กระบวนการของ
การผลิตพันธุ์ไม้ การเลือกใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกับวิธีการและชนิดของพืช การอนุบาลกล้าไม้ 

 ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภค มีทักษะในการจัดการและนำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิต
พันธุ์ไม้ และมีทักษะในการปักชำ ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด จำหน่ายได้ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาได้ 
๒. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ตอนได้ 
๓. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการแยกหน่อและการแยกกอและทำการขยายพันธุ์พืช

การแยกหน่อและการแยกกอ 
๔.  เข้าใจการดูแลรักษากิ่งพันธุ์การปฏิบัติงานการดูแลรักษาพืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์พืชแบบต่างให้

แข็งแรงก่อนนำไปปลูก 
๕.  เข้าใจความหมายการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปฏิบัติงานการทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



๘๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา งานวาด ๑                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ศ ๓๑๒๐๑                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษา อธิบายประเภท ความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับการวาดเขียนเส้นโครงสร้างของหุ่นนิ่ง  โดย
การฝึกเป็นทักษะย่อยของการวาดเส้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นทีละขั้น เช่น การฝึกวาดเส้นตรง   
 ปฏิบัติงานด้านการวาดภาพลายเส้นพร้อมด้วยการให้น้ำหนัก ความเข้ม แสงและเงา ลักษณะผิว ระยะใกล้
ไกลจากหุ่นรูปทรงเรขาคณิต วัตถุต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์ สร้างขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานท่ี
จริงต่าง ๆ โดยให้มีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงาน
วิชาชีพทางศิลปะต่อไป 

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอยา่ง
ต่อเนื่อง  โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบยีบ
วินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ตลอดจน พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 
๑. เข้าใจความหมายและหลักการวาดเส้นโครงสร้างได้ 
๒. สามารถวาดเส้นโครงสร้างได้ 
๓. เข้าใจประโยชน์จากการวาดเส้นโครงสร้าง 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา งานวาด ๒                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ศ ๓๑๒๐๒                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาอธิบายประเภท ความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับการวาดเขียนเส้นโครงสร้างของหุ่นนิ่ง  โดย
การฝึกเป็นทักษะย่อยของการวาดเส้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นทีละขั้น เช่น การฝึกวาดเส้นตรง   
 ปฏิบัติงานด้านการวาดภาพลายเส้นพร้อมด้วยการให้น้ำหนัก ความเข้ม แสงและเงา ลักษณะผิว ระยะใกล้
ไกลจากหุ่นรูปทรงเรขาคณิต วัตถุต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์ สร้างขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานท่ี
จริงต่าง ๆ โดยให้มีประสบการณ์ในการใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงาน
วิชาชีพทางศิลปะต่อไป 

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ
วินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ตลอดจน พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 
๑. เข้าใจความหมายและหลักการวาดเส้นโครงสร้างได้ 
๒. สามารถวาดเส้นโครงสร้างได้ 
๓. เข้าใจประโยชน์จากการวาดเส้นโครงสร้าง 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การปลูกพืชไร้ดิน ๑                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๓                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความหมาย ประวัติและความสำคัญของการปลูกผักไร้ดิน การวางแผนการปลูกผักไร้ดินปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผักและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกผักไร้ดิน และขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน การ
ดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บเกี่ยวผัก การเก็บรักษาผัก การจัดจำหน่าย  การมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจำหน่ายและบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด 
รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ผลการเรียนรู้ 
      ๑.  มีความรู้พื้นฐาน มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักไร้ดิน 
        ๒.  สามารถศึกษาข้อมูลและวางแผนการปลูกผักไร้ดินได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
        ๓.  สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพได้ตามข้ันตอนและกระบวนการผลิตท่ีกำหนด 
        ๔.  สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผักไร้ดินได้ 
        ๕.  สามารถเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การปลูกพืชไร้ดิน ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๔                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาความหมาย ประวัติและความสำคัญของการปลูกผักไร้ดิน การวางแผนการปลูกผักไร้ดินปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของผักและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกผักไร้ดิน และขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน การ
ดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บเกี่ยวผัก การเก็บรักษาผัก การจัดจำหน่าย  การมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจำหน่ายและบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด 
รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
      ๑.  มีความรู้พื้นฐาน มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักไร้ดิน 
        ๒.  สามารถศึกษาข้อมูลและวางแผนการปลูกผักไร้ดินได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
        ๓.  สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพได้ตามข้ันตอนและกระบวนการผลิตท่ีกำหนด 
        ๔.  สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผักไร้ดินได้ 
        ๕.  สามารถเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม   ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๑                              จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 

 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความเคารพ
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอยา่ง
สงบสุข   
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อ ื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่อง  
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ  
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง 
และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และมีวินัยใน
ตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 ๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
 ภูมิปัญญาไทย  
 ๓. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและ
 ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 ๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๓                              จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน
สามารถอย ู ่ร ่วมก ันอย ่างสงบสุข  และหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ปฏ ิบ ัต ิตนเป ็นผ ู ้ ม ี ว ินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
 ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ๔. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
 ๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๙๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๓                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมนามรูป โลกธรรม ๘ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริย
สงฆ์หลวงปู่ฝั้น อนาจาโร เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

 เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                          ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๔                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมกรรมนิยาม วิตก ๓ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริย
สงฆ์หลวงปู่ฝ้ัน  อนาจาโร เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๑          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ว ๓๒๒๐๑                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 

ในปัจจุบันการถา่ยภาพเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถทางด้านการบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ เก็บไว้และสามารถนำเสนองาน ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก พร้อมกับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในถ่ายภาพเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบของประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของ
การถ่ายภาพ มุมหล้อง หลักการและทฤษฎีในการจัดองค์ประกอบของภาพ แสงและเงา การใช้กล้องถ่ายภาพและ
ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการใช้กล้องถ่ายภาพ และเห็นความสำคัญของการ
สร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
 ๒. รู้จักวิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูป 
 ๓. บอกส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ถ่ายรูป 
 ๔. สามารถจัดองค์ประกอบในการถ่ายรูปได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๙๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ว ๓๒๒๐๒                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ในปัจจุบันการถ่ายภาพเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถทางด้านการบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ เก็บไว้และสามารถนำเสนองาน ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก พร้อมกับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในถ่ายภาพเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบของประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของ
การถ่ายภาพ มุมหล้อง หลักการและทฤษฎีในการจัดองค์ประกอบของภาพ แสงและเงา การใช้กล้องถ่ายภาพและ
ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติท่ีดีต่อการใช้กล้องถ่ายภาพ และเห็นความสำคัญของการ
สร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. เข้าใจและแสดงเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งได้ 
 ๒. เข้าใจและแสดงเทคนิคการถ่ายภาพเคล่ือนไหวได้ 

รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ๑           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                             ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๐๑                                      เวลา  ๖๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ปัจจุบันวิดีทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถทางด้านมัลติมี เดียที่ทำให้การ
นำเสนองานของเราน่าสนใจ ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการ
ตัดต่อวิดีทัศน์ก็มีให้เลือกใช้มากมายและการนำเสนอท่ีหลากหลาย 

เข้าใจองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อ VDO  หลักการและทฤษฎีในการนำเสนอช้ินงานให้น่าสนใจการ
สร้างสรรค์งานการใช้จินตนาการตามความคิดริเริ่ม สามารถเลือกใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน 
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที ่ดีต่อการในการใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO  และเห็น
ความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีเจตนคติที ่ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 
 ๒.สามารถบอกข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้ 
 ๓.สามารถเขียนผังงานการตัดต่อได้อย่างเป็นลำดับข้ันตอน 
 ๔.สามารถเลือกใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ให้เหมาะกับงานประเภทต่าง ๆ ได้ 
 ๕.สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อ VDO และใช้เทคนิคการตัดต่อ ได้ 
 ๖.สามารถนำช้ินงานการตัดต่อไปเผยแพร่ในกลุ่มงานการตัดต่อวิดีโอได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                  ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๐๒                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

 

ปัจจุบันวิดีทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถทางด้านมัลติมีเดียที่ทำให้การ
นำเสนองานของเราน่าสนใจ ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการ
ตัดต่อวิดีทัศน์ก็มีให้เลือกใช้มากมายและการนำเสนอท่ีหลากหลาย 

เข้าใจองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อ VDO  หลักการและทฤษฎีในการนำเสนอช้ินงานให้น่าสนใจการ
สร้างสรรค์งานการใช้จินตนาการตามความคิดริเริ่ม สามารถเลือกใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน 
            เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที ่ดีต่อการในการใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO  และเห็น
ความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีเจตนคติที ่ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.สามารถบอกข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้ 
 ๒.สามารถเขียนผังงานการตัดต่อได้อย่างเป็นลำดับข้ันตอน 
 ๓.สามารถเลือกใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO ให้เหมาะกับงานประเภทต่าง ๆ ได้ 
 ๔.สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อ VDO และใช้เทคนิคการตัดต่อ ได้ 
 ๕.สามารถนำช้ินงานการตัดต่อไปเผยแพร่ในกลุ่มงานการตัดต่อวิดีโอได้ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การขยายพันธุ์พืช ๒                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๒                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดย
ไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลุกพืชในภาชนะและการจัดจำหน่าย 

 สำรวจปัจจัยการผลิตและภาวะการตลาดวางแผนการผลิตพันธุ์ไม้ เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะกับวิธีการขยายพันธุ์ ฝึกทักษะการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ เช่น ติดตา   ปักชำ  ตอน  ทาบกิ่ง  เสียบ
ยอด  เลือกพันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย ๓ วิธี ดูแลบำรุงรักษา คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัด
จำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และประเมินผล ศึกษาความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สถานเพาะชำการผลิตพันธุ์ไม้ โดยวิธีการเพาะเมล็ด ปักชำ การ
ตอน การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการติดตา ข้อดีข้อเสียของการผลิตพันธุ์ไม้ของแต่ละประเภท กระบวนการของ
การผลิตพันธุ์ไม้ การเลือกใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกับวิธีการและชนิดของพืช การอนุบาลกล้าไม้ 

 ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู ้บริโภค มีทักษะในการจัดการและนำความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักการแบ่งปันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิต
พันธุ์ไม้ และมีทักษะในการปักชำ ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด จำหน่ายได้ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตาได้ 
๒. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนและทำการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ตอนได้ 
๓. เข้าใจความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการแยกหน่อและการแยกกอและทำการขยายพันธุ์พืช

การแยกหน่อและการแยกกอ 
๔.  เข้าใจการดูแลรักษากิ่งพันธุ์การปฏิบัติงานการดูแลรักษาพืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์พืชแบบต่างให้

แข็งแรงก่อนนำไปปลูก 
๕.  เข้าใจความหมายการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและปฏิบัติงานการทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การทำเคร่ืองด่ืมสมุนไพร                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                         ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๑                            เวลา  ๖๐   ชัว่โมง                   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายความรู้ท่ัวไปในการทำเครื่องด่ืมสมุนไพรในท้องถิ่น การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ 
การเลือกซื้อและเก็บวัตถุดิบท้ังของสดและของแห้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติการทำเครื่องด่ืมประเภท
ต่างๆ เทคนิคการทําเครื ่องดื่มสมุนไพร การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะ การคํานวณ
ค่าใช้จ่าย กําหนดราคาขาย พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม ในการทําเครื่องดื่ม แล้วนําเสนอผลงาน โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
 มีความรู้ความเข้าใจ มีนิสัยรักการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตบริการ เกี่ยวกับการ
ทําเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อพัฒนาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น จน
สามารถนําไปประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. บอกความหมาย ความสําคัญ และ ประโยชน์ของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้  
 ๒. อธิบายประเภทและความเป็นมาของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้  
 ๓. บอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําเครื่องด่ืมสมุนไพรได้  
 ๔. บอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีใช้ในการทําเครื่องด่ืมสมุนไพรได้  
 ๕. ปฏิบัติการทําเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 ๖. ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย เครื่องด่ืมสมุนไพร  
 ๗. กําหนดราคาจําหน่าย และจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายได้  
 ๘. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

รวม  ๘  ผลการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การทำอาหารว่าง                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                      ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๒                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง           จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
   

  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความรู้ทั่วไปในการทําอาหารว่าง การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ การเลือก ซื้อ
และเก็บรักษาวัตถุดิบท้ังของสดและของแห้ง การเตรียมวัสดอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติการทําอาหารว่างประเภทต่างๆ
เทคนิคการทําอาหารว่าง การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาอาหารว่างให้ถูกสุขลักษณะ การคํานวณค่าใช้จ่าย กําหนด
ราคาขาย พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การทํางาน
เป็นทีมในการทําอาหารว่าง แล้วนําเสนอผลงาน โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
 มีความรู้ความเข้าใจ มีนิสัยรักการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตบริการเกี่ยวกับ การ
ประกอบอาหารว่าง เพื่อพัฒนาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น จน
สามารถนําไปประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกความหมาย ความสําคัญ ของอาหารว่างได้  
 ๒. บอกลักษณะ และประโยชน์ของอาหารว่างได้  
 ๓. บอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารว่างได้  
 ๔. บอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้เครื่องปรุงท่ีใช้ในการประกอบอาหารว่างได้  
 ๕. ปฏิบัติการทําอาหารว่างได้ตามหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการประกอบอาหารว่าง  
 ๖. ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย อาหารว่าง  
 ๗. กําหนดราคาจําหน่าย และจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายได้  
 ๘. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การเลี้ยงกบ ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                        ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๓                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

  ศึกษา อธิบาย  ความหมาย ประวัติ  ประโยชน์ของการเล้ียงกบ  การบ่อเล้ียง  อุปกรณ์การเล่ียงกบ โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติ ทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการเล้ียงกบ 
และสร้างรายได้ตามความสนใจของผู้เรียน  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะและใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตน
ในชีวิตประจำวัน 

มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและ
คุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพสุจริต 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาในการการเล้ียงกบได้ 
 ๒.นักเรียนสามารถบอกลักษณะ ประเภท ประโยชน์ของบ่อได้ถูกต้อง 
 ๓.นักเรียนสามารถบอกความหมายของการเพาะพันธุ์กบได้ 
 ๔.นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลลูกอ๊อดได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การเลี้ยงกบ ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๔                            เวลา  ๔๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษา อธิบาย อุปกรณ์การเล่ียงกบ การให้อาหาร อาหารเสริม น้ำ โรค วิธีการป้องกัน การให้วัคซีน การ
ขายปลีก-ส่ง การทำบัญชีรับ-จ่าย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เปรียบเทียบ  ฝึกปฏิบัติ ทดลอง เพื่อให้
ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการเล้ียงกบ และสร้างรายได้ตามความสนใจของผู้เรียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบญุญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทัพยากร และส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัดและ
คุ่มค่า เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต ครอบครัว และการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพสุจริต 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.นักเรียนสามารถบอกวิธีการเล้ียงกบได้ 
 ๒.นักเรียนสามารถบอกสภาพของบ่อเล้ียงกบได้ 
 ๓.นักเรียนสามารถบอกโรคและศัตรูของกบได้ 
 ๔.นักเรียนสามารถบอกวิธีการจับกบและขนส่งได้ถูกต้อง 
 ๕.นักเรียนสามารถแปรรูปอาหารจากกบด้วยวิธีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
 ๖.นักเรียนสามารถทำบัญชีรับ จ่ายในการเล้ียงกบได้ถูกต้อง 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา งานอิเล็กทรอนิก ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๕                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกําเนิดไฟฟ้า กฎของ 
โอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา 
เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เบ้ืองต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงท่ีหรือปรับค่าได้ 
สวิตซ์ทํางานด้วยแสง โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. ผู้เรียนอธิบายหลักการเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ระบบความปลอดภัยในงาน
 ไฟฟ้า  
 ๒. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓. ผู้เรียนสามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
 อิเล็กทรอนิกส์ ได้เหมาะสม 
 ๔. ผู้เรียนสามารถทํางานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลําดับข้ันตอนในการทํางานอย่างถูกต้อง
 และปลอดภัย 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา งานอิเล็กทรอนิก ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๖                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
  

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิด 
ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบวงจรไฟฟ้าอนกรม แบบขนานและแบบผสม โดยใช้อุปกรณ์ประกอบวงจรเป็น 
เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี ่ ตัวต้านทาน หลอดไฟ มอเตอร์กระแสตรง รีเลย์ ใช้เครื ่องมือวัดที่เกี ่ยวข้องวัดคา 
ความสัมพันธ์ของกระแส แรงดัน ความต้านทาน ตามกฎของโอห์ม ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน ประกอบและ 
ทดสอบวงจรบริดจ์ วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบญุญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑. ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและพื้นฐานการวิเคราะห์วงจร  
 ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านแบบและประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
 ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
 ๔. ผู้เรียนมีนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ช่างเคร่ืองยนต์เล็ก ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                         ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๑                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบช้ินส่วนต่างๆ ระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็ก 
ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน บำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆ 
ของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน 
ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มี
สมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าท่ีการทำงานของส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือถอด
 ประกอบและ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
 ๒.เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วน ให้การบริการและการบำรุงรักษา
 เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 ๓.เพื่อให้สามารถประมาณราคาค่าบริการ 
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้



๑๐๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ช่างเคร่ืองยนต์เล็ก ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                        ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๒                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกติ 
 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบช้ินส่วนต่างๆ ระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็ก 
ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน บำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆ 
ของเครื่องยนต์เล็กดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ 
ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าท่ีการทำงานของส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือถอด
 ประกอบและ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
 ๒.เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วน ให้การบริการและการบำรุงรักษา
 เครื่องยนต์เล็กดีเซลได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 ๓.เพื่อให้สามารถประมาณราคาค่าบริการ 
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๐๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา การเพาะเห็ด ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                      ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๓                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ด ความสำคัญ ประโยชน์ ของการ
เพาะเห็ด ขั้นตอนและวิธีการวางแผนการผลิต การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การสร้างโรงเรือน การเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด 
วิธีการดูแลรักษา การป้องกันและกำจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว ผลผลิต  รวมทั้งการจัดการตลาด  การทำบัญชี  ท้ัง
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ อาชีพการเพาะเห็ด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ของการเพาะเห็ด  โดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเห็ด 
 ๒.สามารถบอก อุปกรณ์ และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้    
 ๓.สามารถเพาะเล้ียงเช้ือเห็ดได้ 
 ๔.บอกวิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดได้ 
 ๕.สามารถวางแผนการจัดารเพาะเห็ดและเก็บเห็ดได้ 
 ๖.บอกวิธีการดูแลรักษาและการป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ดได้ 
 ๗.บอกวิธีการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     
 ๘.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้     
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การเพาะเห็ด ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                 ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๔                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ช่องทางการตัดสินใจ  เลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ด ความสำคัญ ประโยชน์ ของการ
เพาะเห็ด ขั้นตอนและวิธีการวางแผนการผลิต การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การสร้างโรงเรือน การเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด 
วิธีการดูแลรักษา การป้องกันและกำจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว ผลผลิต รวมทั้งการจัดการตลาด การทำบัญชี  ท้ัง
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ อาชีพการเพาะเห็ด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และเห็น
คุณค่าของการเพาะเห็ด โดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติจริง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเห็ด 
 ๒.สามารถบอก อุปกรณ์ และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้    
 ๓.สามารถเพาะเล้ียงเช้ือเห็ดได้ 
 ๔.บอกวิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดได้ 
 ๕.สามารถวางแผนการจัดารเพาะเห็ดและเก็บเห็ดได้ 
 ๖.บอกวิธีการดูแลรักษาและการป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ดได้ 
 ๗.บอกวิธีการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     
 ๘.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้     
รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา แกะสลักผักและผลไม้ ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                      ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๕                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ประวัติ ความหมาย ประโยชน์ และประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้ การ
เลือกใช้ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหลักและวิธีการเลือกผักและผลไม้ท่ีเหมาะสมกับงาน  

ปฏิบัติการสำรวจแหล่งวัสดุ นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการแกะสลักผักและ
ผลไม้เบ้ืองต้น เช่น การแกะ ปอก หั่น คว้าน ผักและผลไม้ รวมทั้งการดูแลรักษางานแกะสลัก โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม แล้วนำเสนอผลงาน      
 เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมา
คารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเอง
ได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกความเป็นมาและประโยชน์ในการแกะสลักได้ 
 ๒.บอกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักได้ 
 ๓.สามารถแกะ และปอก ผักและผลไม้ได้ 
 ๔.สามารถห่ัน และ คว้าน ผักและผลไม้ได้ 
 ๕.สามารถนำเสนอช้ินงานได้ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา แกะสลักผักและผลไม้ ๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                        ภาคเรียนที่   ๒  
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๖                            เวลา  ๖๐   ชั่วโมง                     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ประวัติ ความหมาย ประโยชน์ และประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้ การ
เลือกใช้ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหลักและวิธีการเลือกผักและผลไม้ท่ีเหมาะสมกับงาน   

ปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ได้หลายรูปแบบ เช่น การแกะสลักฟักทองเป็นดอกผีเสื้อ การแกะสลัก
ฟักทองเป็นดอกกุหลาบ การแกะสลักมันแกวเป็นดอกแคทลียา และการสร้างสรรค์ผลงานจากผลไม้ที่มีอยู ่ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ 

เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มี
สัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึง
ตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม พัฒนาและประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถแกะสลักเป็นลายดอกผีเส้ือได้ 
 ๒.สามารถแกะสลักเป็นลายดอกกุหลาบได้ 
 ๓.สามารถแกะสลักเป็นลายดอกแคทลียาได้ 
 ๔.สามารถแกะสลักแตกโมเป็นลายประยุกต์ได้ 
 ๕.สามารถบอกวิธีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๑                              จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

 

 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความเคารพ
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอยา่ง
สงบสุข   
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อ ื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่อง  
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ  
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง 
และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และมีวินัยใน
ตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 ๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
 ภูมิปัญญาไทย  
 ๓. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมและ
 ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 ๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                       ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา ส ๓๑๒๐๓                              จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน
สามารถอย ู ่ร ่วมก ันอย ่างสงบสุข  และหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ปฏ ิบ ัต ิตนเป ็น ผ ู ้ ม ี ว ินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทำของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญส ถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
 ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ๔. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
 ๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                                 ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๓                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมนามรูป โลกธรรม ๘ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริย
สงฆ์หลวงปู่ฝั้น อนาจาโร เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

 เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                          ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๔                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมกรรมนิยาม วิตก ๓ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริย
สงฆ์หลวงปู่ฝ้ัน  อนาจาโร เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๒๒๐๑                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความเคารพ
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะเห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้  และ
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข    
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อ ื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่อง  
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ  
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง 
และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง และมีวินัยใน
ตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
 ๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
 ภูมิปัญญาไทย 
 ๓. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 ๔. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
 ๕. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๖. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 ๗. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 ๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                       ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา ส ๓๒๒๐๓                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
ยึดมั ่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่  
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวิน ัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร ่วมกัน  
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น  
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ  
 ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 ๔. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ๕. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
 ๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                          ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๓                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมนิวรณ์ ๕ อุปาทาน ๔ หน้าที่และมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระ
อริยสงฆ์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 

๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                          ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๔                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมภาวนา ๔ วิมุตติ ๕ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริย
สงฆ์หลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 

๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ส ๓๓๒๐๑                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเองในเรื่องใฝ่หาความรู้ 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบ ันพระมหากษัตร ิย์  ปฏิบ ัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่  
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา 
บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรมโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
 ๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
 ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                       ภาคเรียนที่  ๒  
รหสัวิชา ส ๓๓๒๐๓                             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้อ ื ่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่อง  
การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ  
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง 
และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
ส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบาย
สาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 ๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
 ๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
 ๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ 
 ๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
 ๖. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหา
 ความขัดแย้ง 
 ๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
รวม  ๗   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                 ภาคเรียนที่   ๑  
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๓                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕ หน้าที่และมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของ
พระอริยสงฆ์หลวงปู่ดุล  อัตโล  เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                                                                                  ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๔                            เวลา  ๒๐   ชั่วโมง                    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
หลักธรรมอุบาสกธรรม ๕ ทศพิธราชธรรม ๑๐ หน้าที่และมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตร
ปฎิบัติของพระอริยสงฆ์สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์  เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้
แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ การรักษาศีล รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและ
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
 ๒.บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 
 ๓.บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรตันตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 
 ๔.เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 
 ๕.ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าท่ีชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
 ๖.แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
รวม   ๖   ผลการเรียนรู้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมแนะแนว                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                      ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน - หน่วยกิต  

 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื ่น รู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รู ้จัก  ตนเองด้าน      
การเรียนและข้อมูลอาชีพ มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอาชีพ ตระหนักถึง
ผลกระทบของการมีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม 
 โดยการสำรวจทำความเข้าใจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื ่น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและ
สิ ่งแวดล้อม เรียนรู ้โครงสร้างหลักสูตรระดับชั ้นปี สามารถกำหนดเป้าหมายผลการเรียนและ  วิเคราะห์
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันมี
การยอมรับตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ให้ความสำคัญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และส่ิงแวดล้อมต้ังใจเรียน 
กระตือรือร้นในการพัฒนาผลการเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนตระหนกัและยอมรับคุณลักษณะของตนเอง  สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๒. นักเรียนเข้าใจความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ สามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เข้าใจ 
 ๓. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน  คุณค่าของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 ๔. นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง และฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 
 ๕. นักเรียนรู้จักและเห็นความสำคัญ ของการฟังท้ังเนื้อหาและความรู้สึก สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม    
 ๖. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียน  คุณค่าของรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 ๗. นักเรียนรู้ข้อมูลอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและวางแผนพัฒนาตนเพื่อเตรียม
ตัวเข้าสู่งานอาชีพ 
 ๘. นักเรียนรู้สาเหตุของความเครียดตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อชีวิต  รู้วิธีการจัดการกับความเครียดและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๙. นักเรียน ตระหนักถึงผลกระทบของการมีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อ
ชีวิตด้านการเรียน ครอบครัวและสังคม รู้จักวิธีปฏิบัติตนทางเพศได้อย่างเหมาะสมกับวัย และหลีกเล่ียงโอกาสการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย 
 ๑๐. นักเรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการบริหารการเงินและเวลา สามารถวางแผนการใช้เงินและ
เวลาของตนเองได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
  



๑๒๓ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมแนะแนว                  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน            จำนวน - หน่วยกิต  

รู้จักและเข้าใจค่านิยมที่ตนให้ความสำคัญ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลในครอบครัวที่มี
ส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตนและปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัว การรู้เท่าทัน รู้วิธี การจัดการอารมณ์ ความเครียดและ
ปัญหาด้านต่างๆ เรียนรู้ความปลอดภัยทางเพศ รู้จักศักยภาพ และการพัฒนาตนเอง   ด้านการเรียน ความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ การเตรียมความพร้อม ทางการเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
การรู้ความต้องการของ ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

 โดยการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของตนเอง สามารถสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ 
ความเครียด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และแก้ปัญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ค้นหา วิเคราะห์ ศักยภาพด้านการ
เรียน สำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สามารถเตรียมความ พร้อมทางการเรียน กำหนดแนวทางด้าน
การศึกษาต่อและวิเคราะห์เครือข่ายอาชีพ สำรวจความ ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

 เห็นคุณค่าในตนเองและเข้าใจผู้อื ่น ให้ความสำคัญในการวางตัวต่อเพศตรงข้าม ยอมรับผล  จากการ
แก้ปัญหาต่างๆได้ มีเจตคติที ่ดีต่อการเรียนและอาชีพ  โดยนำความรู้ ทักษะ และหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา  
ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนรู้จักและเข้าใจค่านิยมท่ีตนให้ความสำคัญ  มีแนวทางการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับค่านิยม
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
 ๒. นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตนและปฏิบัติ
ตนต่อคนในครอบครัวด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าและกตัญญ ู
 ๓. นักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองด้านการเรียนและวางแผนพัฒนาการเรียน ได้อย่างสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการศึกษาของตน 
 ๔. นักเรียนตระหนกัรู้และยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตน  สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
จัดการได้อย่างเหมาะสม  
 ๕. นักเรียนรู้จักและเห็นความสำคัญของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
 ๖. นักเรียนรู้ค่านิยมในงานอาชีพของตนเองและรูข้้อมูลอาชีพท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของตน 
 ๗. นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและสังคม  สามารถวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาตามศักยภาพของตน  
 ๘. นักเรียนตระหนกัถึงผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจากความรัก และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม   
 ๙. นักเรียนตระหนกัถึงสถานการณ์ในสังคมท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและสามารถปฏิบัติตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากภัยสังคม  

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้  
  



๑๒๔ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมแนะแนว                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน - หน่วยกิต  

 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักศักยภาพด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด  ความสนใจ 
สามารถอธิบายคุณลักษณะสำคัญและวิธีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพต่างๆ ใน  อนาคต มีความพร้อมด้าน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รู้จักความต้องการของตลาดแรงงานในยุค ปัจจุบัน 
 โดยการสามารถวิเคราะห์ตนเองด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นำมาประกอบ      
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในด้านที่ตนสนใจและถนัด สอดคล้องกับ  ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ปฏิบัติงานให้  เกิดประโยชน์ต่อเอง และ
สังคม 
 โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค่านิยมในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. นักเรียนรู้เป้าหมายชีวิตของตนองและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย    
 ๒. นักเรียนตระหนกัในความสำคัญและคุณค่าของความเป็นชาติไทยท่ีก่อเกิดและเกื้อกูลต่อชีวิตตน 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างคนรู้คุณแผ่นดิน 

๓. นักเรียนสามารถวางแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตทางการเรียนในอนาคต 
 ๔. นักเรียนวางแผนเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจและสอดคล้องกับคุณลักษณะของตน 

  ๕. นักเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   สามารถวางแผนแก้ปัญหาของตน 
 ๖. นักเรียนรู้จักใช้มุมมองเชิงบวกมองปัญหาอย่างรอบด้าน และ สามารถนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหา
ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๗. นักเรียนรู้จักรูปแบบการส่ือสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพตามแนวคิด TAและสามารถ เลือกรูปแบบเพื่อ
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
 ๘. นักเรียนรู้จักบทบาท และหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว  สามารถวางแผนสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัว
ในอนาคตได้อย่างอบอุ่นและเป็นสุข  
 ๙. นักเรียน รู้จัก คุณลักษณะท่ีจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ และวาง
แผนพัฒนาตน 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้   



๑๒๕ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน             จำนวน - หน่วยกิต  

 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม การช่วยเหลือแบ่งปันกัน รู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 จัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมซึ่ง
กันและกัน สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ การช่วยเหลือตนเองและ
การช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้
ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื ่อน เรียนรู้มรดก ภูมิ ปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละ
คุณประโยชน์ โดยนำความรู ้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวม  ๑  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน                     จำนวน - หน่วยกิต  

 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม การช่วยเหลือแบ่งปันกัน รู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 จัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมซึ่ง
กันและกัน สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ การช่วยเหลือตนเองและ
การช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้
ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื ่อน เรียนรู้มรดก ภูมิ ปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละ
คุณประโยชน์ โดยนำความรู ้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวม  ๑  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๗ 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                       ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน           จำนวน - หน่วยกิต  

 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม การช่วยเหลือแบ่งปันกัน รู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 จัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมซึ่ง
กันและกัน สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ การช่วยเหลือตนเองและ
การช่วยเหลือผู้อื่น ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้
ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื ่อน เรียนรู้มรดก ภูมิ ปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละ
คุณประโยชน์ โดยนำความรู ้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวม  ๑  ผลการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๔  
ภาษาไทย 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ 
ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพ่ือ
นำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน 

๑. อา่นออกเสียงบทร้อย
แก้ว   และ บทร้อยกรอง
ได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ 
และเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน   

รู้อะไร 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
 - บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น 
บทความ นวนิยาย และความเรียง 
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอนร่าย  และลิลิต  

ทำอะไรได้ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ
บทร้อย 
กรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ 
และเหมาะสม 
กับเรื่องที่อ่าน   

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.  ตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องที่
อ่าน 

รู้อะไร 
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในชุมชน 

- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

    - วรรณคดีในบทเรียน 

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 

 ๔.  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน และ 

ประเมินค่าเพ่ือนำความรู้
ความคิดไปใช้ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต 

- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คำบรรยาย 
- คำสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              
- คำขวัญ   

ทำอะไรได้ 
- ตีความ แปลความ และขยาย

ความเรื่องที่อ่าน 

 

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ 
แสดงความคิดเห็น 

โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่ 

อย่างมีเหตุผล 

๖.  ตอบคำถามจากการ
อ่านประเภทต่าง ๆ   

ภายในเวลาท่ีกำหนด 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๗.  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้ว

เขียนกรอบแนวคิดผัง 
ความคิด บันทึก ย่อความ 

และรายงาน 

- ตีความ แปลความ และขยาย
ความเรื่องที่อ่าน 

- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่าน และประเมินค่าเพ่ือนำความรู้
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิต 

๘. สังเคราะห์ความรู้จาก
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ มา 
พัฒนาตน พัฒนาการเรียน 

และพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ 

๙. มีมารยาทในการอ่าน รู้อะไร 
มารยาทในการอ่าน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการอ่าน 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ 
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ   ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล 
และสาระสำคัญชัดเจน     

รู้อะไร 
การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น 

- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการ
ดำเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  

- การกรอกแบบรายการต่างๆ 
  ทำอะไรได้ 
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสำคัญชัดเจน     

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. เขียนเรียงความ  รู้อะไร 
การเขียนเรียงความ 
ทำอะไรได้ 
เขียนเรียงความ 



131 
 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. เขียนย่อความจากสื่อที่
มีรูปแบบ  และเน้ือหา
หลากหลาย   

รู้อะไร 
การเขียนย่อความจากสื่อ 
ต่างๆ  เช่น 
   - กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
   - เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย 
บทความทางวิชาการและ 

๕. ประเมินงานเขียนของ
ผู้อื่น แล้วนำมา 
พัฒนางานเขียนของ
ตนเอง 

รู้อะไร 
การประเมินคุณค่างานเขียนใน
ด้านต่างๆ เช่น 

- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยคำ 
- การเรียบเรียง 
- สำนวนโวหาร                                                                                                

    - กลวิธีในการเขียน 
ทำอะไรได้ 
ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้ว

นำมา 
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

๖. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจตาม
หลักการเขียนเชิงวิชาการ   
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

รู้อะไร 
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
- การเขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ 
 

๘. มีมารยาทในการเขียน รู้อะไร 
มารยาทในการเขียน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู 
การพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและดูอย่าง
มีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญ
ของเรื่องที่ฟังและดู 
๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่
ฟังและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังและดู 
๔. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เน้ือหาโน้มน้าวใจ 

รู้อะไร   
การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่อง
ที่ฟังและดูการพูดประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเน้ือหา 
โน้มน้าว 
ทำอะไรได้ 
พูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ
จากเรื่องพูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และดู และประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเน้ือหาโน้ม
น้าวใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง ๕. พูดรายงานเรื่องหรือ

ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
รู้อะไร   
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จากการฟัง  การดู  และ
การสนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  
และท้องถ่ินของตน 
ทำอะไรได้ 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  
และการสนทนา 

สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑  
เข้าใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปัญญา
ทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

๑. อธิบายธรรมชาติของ 
ภาษาพลังของภาษา และ
ลักษณะของภาษา 

รู้อะไร 
- ธรรมชาติของภาษา   
- พลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 
- องค์ประกอบของพยางค์และคำ 
ทำอะไรได้ 
    อธิบายธรรมชาติของภาษา 
พลังของภาษา และลักษณะของ
ภาษา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. ใช้คำและกลุ่มคำสร้าง
ประโยคตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 
 

รู้อะไร 
- การใช้คำและกลุ่มคำสร้าง
ประโยค  
- คำและสำนวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพ่ิมคำ   
- การใช้คำ 
- การเขียนสะกดคำ 
ทำอะไรได้ 
     ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่ 
โอกาส กาลเทศะ และ 
บุคคลรวมทั้งคำราชาศัพท์
อย่างเหมาะสม 

รู้อะไร 
- ระดับของภาษา 
- คำราชาศัพท ์
ทำอะไรได้ 
     ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำ
ราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 

๔. แต่งบทร้อยกรอง 
 

รู้อะไร 
    กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
ทำอะไรได้ 
    แต่งบทร้อยกรอง 

สาระที่ ๕ วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม

รู้อะไร ๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๕.๑ เข้าใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 
 
 

     หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น 

- จุดมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณาเน้ือหาและ
กลวิธีในวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ

วรรณกรรม 
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๕. รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและอธิบายภูมิ
ปัญญาทางภาษา 

รู้อะไร 
วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถ่ิน 
ทำอะไรได้ 
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 

๖. ท่องจำและบอกคุณค่า
บทอาขยานตามท่ี
กำหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและ
นำไปใช้อ้างอิง 

รู้อะไร 
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
ทำอะไรได้ 
ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้
อ้างอิง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๑    รายวิชา  ภาษาไทย  ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ อิเหนา ตอน ศึก 
กะหมังกุหนิง 

ท ๑.๑ ม.๔/๑ 
ท ๒.๑ ม.๔/๓ 
         ม.๔/๘ 
ท ๓.๑ ม.๔/๑ 
ท ๔.๑ ม.๔/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔/๑ 

 

- การอ่านบทร้อยกรองประเภท กลอน 
- เขียนย่อความจากสื่อประเภท กวีนิพนธ์
และวรรณคดี 
- มารยาทในการเขียน 
- การพูดสรุปแนวคิดและการแสดง ความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
- ธรรมชาติของภาษา 
- หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 

๑๔ 
 

๓๕ 

๒ ทุกข์ของชาวนาใน
บทกวี 

ท ๑.๑ ม.๔/๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๔/๒ 
ท ๓.๑ ม.๔/๕ 
ท ๔.๑ ม.๔/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔/๑ 

- วรรณคดีในบทเรียน 
- การเขียนเรียงความ 
- การพูดต่อหน้าประชุมชนในโอกาสต่าง 
ๆ 
- การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค      
(การเพ่ิมคำ) 
- หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ    
วรรณกรรมเบื้องต้น 

๙ 
 

๒๑ 

๓ หัวใจชายหนุ่ม ท ๑.๑ ม.๔/๑-๙ 
ท ๒.๑ ม.๔/๑ 
ท ๓.๑ ม.๔/๒-๔ 
ท ๔.๑ ม.๔/๒ 

 

- การอ่านออกเสียงประเภทความเรียง 
- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภท 
นิทาน 
- มารยาทในการอ่าน 
- การเขียนสื่อสารในรูปแบบบรรยาย 
- การวิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา  และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู 
- การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค 
 (การใช้คำ)    

๙ 
 

๒๔ 

๔ มงคลสูตรคำฉันท์ ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒-
๘ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 

- วรรณคดีในบทเรียน 
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
- การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึงภาษากับ
วัฒนธรรมและภาษาถ่ิน 

๘ 
 

๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ท ๓๑๑๐๒      รายวิชาภาษาไทย  ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

เวลา    ๔๐   ชั่วโมง       จำนวน   ๑.๐   หน่วยกิต      ภาคเรียนที่   ๒  
     

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ นมัสการมาตาปิตุคุณ 
และนมัสการอาจริยคุณ 

ท ๑.๑ ม.๔/๑-๘ 
ท ๔.๑ ม.๔/๒ 
 
ท ๕.๑ ม.๔/๖ 
 

- อ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ 
- อ่านจับใจความจากข่าวสารสื่อ   
สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ  
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค  
( การสะกดคำ ) 
- ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามท่ีกำหนดและความสนใจ 

๘ 
 

๒๑  

๒ นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐ ท ๑.๑ ม.๔/๑-๘ 
ท ๒.๑ ม.๔/๑ 
ท ๓.๑ ม.๔/๒-๔ 
ท ๕.๑ ม.๔/๔ 

- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภทคำ
บรรยาย 
- การเขียนจดหมายในรูปแบบจดหมาย
ธุรกิจ 
- การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี 
วิจารณญาณ 
- การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑๐ 
 

๒๕ 

๓ นิราศนรินทร์คำโคลง ท ๑.๑ ม.๔/๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๔/๕ 
ท ๔.๑ ม.๔/๔ 
ท ๕.๑ ม.๔/๔ 

- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภท   
บทร้อยกรองร่วมสมัย 
- การประเมินคุณค่างานเขียนในด้าน
แนวคิดของผู้เขียน  การใช้ถ้อยคำ การ  
เรียบเรียง สำนวนโวหารกลวิธีการเขียน 
- การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง 

๑๒ 
 

๒๘ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

   - การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

  

๔ มหาชาติหรือ 
มหาเวสสันดรชาดก 

ท ๑.๑ ม.๔/๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๔/๓ 
ท ๓.๑ ม.๔/๕ 

- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภท 
บทเพลงและคำขวัญ 
- การเขียนย่อความจากสื่อประเภท 
เรื่องสั้น 
- การพูดอภิปรายในรูปแบบต่าง ๆ 

๑๐ 
 
๓ 
 
๓ 
๒ 

๒๖ 

  
ท ๓.๑ ม.๔/๒-๔ - การประเมินการประเมินเรื่องที่ฟังและ

ดูเพ่ือกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ 
๒ 

 

 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕    

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   
และ     บทร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง  ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   

รู้อะไร 
การอ่านออกเสียง 
ประกอบด้วย 
 - บทร้อยแก้วประเภท
ต่างๆ เช่น บทความ นว
นิยาย และความเรียง 
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอนร่าย  
และลิลิต  

ทำอะไรได้ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
และบทร้อย 
กรองได้อย่างถูกต้อง  
ไพเราะ และเหมาะสม 
กับเรื่องที่อ่าน   

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.  ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อ่าน 

รู้อะไร 
การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง
ที่อ่าน                    ใน
ทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

 

 ๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และ 

ประเมินค่าเพ่ือนำความรู้
ความคิดไปใช้ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต 

- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คำบรรยาย 
- คำสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              

 

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็น 

โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่ 

อย่างมีเหตุผล 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖.  ตอบคำถามจากการอ่าน

ประเภทต่าง ๆ   
ภายในเวลาท่ีกำหนด 

- คำขวัญ   
ทำอะไรได้ 
- ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อ่าน 
- ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อ่าน 
-คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และประเมินค่า
เพ่ือนำความรู้ความคิดไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต 

๗.  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิดผัง 

ความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน 

๘. สังเคราะห์ความรู้จากการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มา 

พัฒนาตน พัฒนาการเรียน 
และพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง 
มีข้อมูล และสาระสำคัญ
ชัดเจน     

รู้อะไร 
การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการ
ดำเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการ
ต่างๆ 
ทำอะไรได้ 
เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ   ได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง     มี
ข้อมูล และสาระสำคัญ
ชัดเจน     

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. เขียนเรียงความ  รู้อะไร 
    การเขียนเรียงความ 
ทำอะไรได้ 
    เขียนเรียงความ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ผลิตงานเขียนของตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ   

รู้อะไร 
    การเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น  
      - สารคดี  
     - บันเทิงคดี 
ทำอะไรได้ 
    ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ   

๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น 
แล้วนำมา 
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

รู้อะไร 
    การประเมินคุณค่างาน
เขียนในด้านต่างๆ เช่น 
    - แนวคิดของผู้เขียน 
    - การใช้ถ้อยคำ 
    - การเรียบเรียง 

- สำนวนโวหาร                                                                                                                        
- กลวิธีในการเขียน 

ทำอะไรได้ 
ประเมินงานเขียนของ

ผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และ
การพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค ์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู 

 

รู้อะไร   
   การพูดสรุปความ พูด
แสดงความรู้ ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่
ฟังและดูการพูดประเมิน
ความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เน้ือหา 
โน้มน้าว 
ทำอะไรได้ 
พูดสรุปใจความสำคัญ เล่า
เรื่องย่อจากเรื่องพูดแสดง
ความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่
ฟังและดู และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เน้ือหาโน้มน้าวใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

รู้อะไร   
การพูดรายงานการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชน  และ
ท้องถ่ินของตน 
ทำอะไรได้ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

รู้อะไร   
มารยาทในการฟัง การดู  
และการพูด 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑  
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษาภูมิ
ปัญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

๒. ใช้คำและกลุ่มคำสร้าง 
ประโยคตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 
 

รู้อะไร 
- การใช้คำและกลุ่มคำ
สร้างประโยค  
- คำและสำนวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพ่ิมคำ   
- การใช้คำ 
- การเขียนสะกดคำ 
ทำอะไรได้ 
ใช้คำและกลุ่มคำสร้าง
ประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๔. แต่งบทร้อยกรอง 
 

รู้อะไร 
กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
ทำอะไรได้ 
แต่งบทร้อยกรอง 

๖. อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคำในภาษาไทย   

รู้อะไร 
หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย   
ทำอะไรได้ 
อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคำใน
ภาษาไทย   

สาระที่ ๕ วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ๕.๑ เข้าใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
 
 

รู้อะไร 
หลักการวิเคราะห์และ

วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การพิจารณาเน้ือหาและ

กลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์และวิจารณ์

วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 

๔. สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

รู้อะไร 
การสังเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรม 
ทำอะไรได้ 
สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
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ครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ท ๓๒๑๐๑      รายวิชาภาษาไทย ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕     เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๑      
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การอ่าน
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ท ๑.๑ ม.๕/๑ 
ท ๒.๑ ม.๕/๒ 
ท ๓.๑ ม.๕/๕ 
ท ๔.๑ ม.๕/๒ 

-  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ประเภท นิยาย 
-  การเขียนเรียงความ 
-  การพูดต่อหน้าประชุมชน 
-  การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค  
   (คำและสำนวน) 

๘ 
 

๒๐ 

๒ มหาเวสสันดร 
กัณฑ์มัทรี 

ท ๑.๑ ม.๕/๑ 
ท ๒.๑ ม.๕/๕ 
ท ๔.๑ ม.๕/๔ 
ท ๕.๑ ม.๕/๑ 
         ม.๕/๔ 

-  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทร่าย 
-  การประเมินคุณค่างานเขียนในด้าน
แนวคิด 
   ของผู้เขียน  การใช้ถ้อยคำ  การ
เรียบเรียง   
    สำนวนโวหาร  กลวิธีในการเขียน 
-  แต่งบทร้อยกรองประเภทร่าย 
-  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ 
    วรรณกรรมเบ้ืองต้น 
-  การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑๐ 
 

๒๕ 

๓ โคลนติดล้อ 
ตอนความนิยม
เป็นเสมือน 

ท ๑.๑ ม.๕/๒-
๘ 
ท ๒.๑ ม.๕/๔ 
ท ๔.๑ ม.๕/๖ 
ท ๕.๑ ม.๕/๑ 
         ม.๕/๔ 

-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  การเขียนย่อความจากกวีนิพนธ์
และ วรรณคดี 
-  หลักการสร้างคำไทย 
-  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ 
   วรรณกรรมเบ้ืองต้น 
-  การสังเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑๐ 
 

๒๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๓๒๑๐๒      รายวิชาภาษาไทย ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    เวลา   ๔๐   ชั่วโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่   ๒      
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
(คะแนน) 

๑. สมบัติวรรณคดี 
ของไทย 

ท ๑.๑ ม.๕/
๑ 
ท ๒.๑ ม.๕/
๒ 
ท ๓.๑ ม.๕/
๕ 
ท ๔.๑ ม.๕/
๒ 

- อ่านจับใจความจากสื่อวรรณคดีใน
บทเรียน  บทความ  และบันทึกเหตุการณ์ 
- เขียนจดหมายกิจธุระ  
(จดหมายเชิญวิทยากร) 
- พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 
- มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 
- สรุปเน้ือหารวรรณคดีและวรรณกรรม  
เก่ียวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 
สุภาษิต   
คำสอน 

๑๒ 
 

๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. บทเสภาสามัคคีเสวก  
ตอน  วิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวก 

ท ๑.๑ ม.๕/
๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๕/
๔ 
ท ๔.๑ ม.๕/
๖ 
ท ๕.๑ ม.๕/
๑ 

    ม.๕/๔ 
 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนเสภา กลอนเพลงยาว  และกลอน
สุภาพ 
- คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
- มีมารยาทในการเขียน 
- การพูดโน้มน้าว  การพูดโฆษณา 
- การแต่งกลอนสุภาพ 
- วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี  
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถ่ิน 
- ท่องบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบท
ร้อยกรองที่สนใจ 

๑๘ 
 

๒๖ 

๓ ศิลาจารึกหลักที่๑ ท ๑.๑ ม.๕/
๑ 
ท ๒.๑ ม.๕/
๕ 
ท ๔.๑ ม.๕/
๔ 
ท ๕.๑ ม.๕/
๑ 
         ม.๕/
๔ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบท
บรรยาย  และอ่านบทร้อยกรอง 
- อ่านจับใจความหนังสืออ่านที่ครูและ
นักเรียนกำหนดร่วมกัน 
- เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
- ลักษณะของประโยคในภาษาไทย  
ประเภทประโยคสามัญ  ประโยครวม  
และประโยคซ้อน 
- วิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี 

๑๕ 
 
 

๒๗ 

๔. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ  
ตอน นารายณ์ปราบ 
นนทก 

ท ๑.๑ ม.๕/
๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๕/
๔ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนบทละคร  กลอนนิทาน  กลอน
ดอกสร้อย 
- มีมารยาทในการอ่าน 

๑๕ 
 

๒๕ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
(คะแนน) 

ท ๔.๑ ม.๕/
๖ 
ท ๕.๑ ม.๕/
๑ 
         ม.๕/

๔ 
 

- เขียนบรรยาย 
- เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้  
ความคิดเห็นโต้แย้ง  บทเพลง  บทความ 
- พูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 
- สรุปเน้ือหารวรรณคดีและวรรณกรรม
เก่ียวกับสุภาษิตคำสอน 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้
กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดเพ่ือ
นำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   
และ  บทร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง  ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   

รู้อะไร 
การอ่านออกเสียง 
ประกอบด้วย 
     - บทร้อยแก้วประเภท
ต่างๆ เช่น บทความ นวนิยาย 
และความเรียง 

- บทร้อยกรอง เช่น โคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอนร่าย  
และลิลิต  

ทำอะไรได้ 
 - อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
และบทร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง  ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน   

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒.  ตีความ แปลความ และ
ขยายความเรื่องที่อ่าน 

รู้อะไร 
การอ่านจับใจความจากสื่อ
ต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

- วรรณคดีในบทเรียน 

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
อ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 
 

๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน และ 
ประเมินค่าเพ่ือนำความรู้
ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คำบรรยาย 
- คำสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดง
ความคิดเห็น 

โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่ 

อย่างมีเหตุผล 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖.  ตอบคำถามจากการอ่าน

ประเภทต่าง ๆ   
ภายในเวลาท่ีกำหนด 

- บทอาเศียรวาท              
- คำขวัญ   
ทำอะไรได้ 
- ตีความ แปลความ และ

ขยายความเรื่องที่อ่าน 
- ตีความ แปลความ และ

ขยายความเรื่องที่อ่าน 
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือนำ
ความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

๗.  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิดผัง 

ความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน 

๘. สังเคราะห์ความรู้จากการ
อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มา 

พัฒนาตน พัฒนาการเรียน 
และพัฒนาความรู้ทาง
อาชีพ 

๙. มีมารยาทในการอ่าน รู้อะไร 
มารยาทในการอ่าน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการอ่าน 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ   ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง 
มีข้อมูล และสาระสำคัญ
ชัดเจน     

รู้อะไร 
การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   

- โครงการและรายงานการ
ดำเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  

- การกรอกแบบรายการต่างๆ 
  ทำอะไรได้ 
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   
ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี
ข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน     

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. เขียนเรียงความ  รู้อะไร 
การเขียนเรียงความ 
ทำอะไรได้ 
เขียนเรียงความ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ   

รู้อะไร 
การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น  

- สารคดี  
   - บันเทิงคดี 
ทำอะไรได้ 
ผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ   

๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น 
แล้วนำมา 
พัฒนางานเขียนของตนเอง 

รู้อะไร 
การประเมินคุณค่างานเขียน
ในด้านต่างๆ เช่น 

- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยคำ 
- การเรียบเรียง 
- สำนวนโวหาร                                                                                                

    - กลวิธีในการเขียน 
ทำอะไรได้ 
ประเมินงานเขียนของผู้อื่น
แล้วนำมาพัฒนางานเขียน
ของตนเอง 

๖. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจตาม
หลักการเขียนเชิงวิชาการ   
และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างองิ
อย่างถูกต้อง 

รู้อะไร 
- การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
- การเขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ 
 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู 
และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ และ
พูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค ์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู 
๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง
และดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 
๔. ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของสื่อที่มีเน้ือหาโน้มน้าวใจ 

รู้อะไร   
การพูดสรุปความ พูดแสดง
ความรู้ ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
การพูดประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเน้ือหา 
โน้มน้าว 
ทำอะไรได้ 
พูดสรุปใจความสำคัญ เล่า
เรื่องย่อจากเรื่องพูดแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
สื่อที่มีเน้ือหาโน้มน้าวใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

รู้อะไร   
การพูดรายงานการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในชุมชน  และท้องถ่ินของตน 
ทำอะไรได้ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การ
ดู  และการสนทนา 

สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑  
เข้าใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษาภูมิ
ปัญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

๑. อธิบายธรรมชาติของ 
ภาษา  พลังของภาษาและ 
ลักษณะของภาษา 

รู้อะไร 
- ธรรมชาติของภาษา   
- พลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 

- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 

- องค์ประกอบของพยางค์และ
คำ 
ทำอะไรได้ 
อธิบายธรรมชาติของภาษา  
พลังของภาษา และลักษณะ
ของภาษา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๖. อธิบายและวิเคราะห์
หลักการสร้างคำในภาษาไทย   

รู้อะไร 
หลักการสร้างคำในภาษาไทย   
ทำอะไรได้ 
อธิบายและวิเคราะห์หลักการ
สร้างคำในภาษาไทย   

สาระที่ ๕ วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ๕.๑ เข้าใจ
และแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
 
 

รู้อะไร 
    หลักการวิเคราะห์และ
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น 

- จุดมุ่งหมายการแต่ง
วรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณารูปแบบ
ของวรรณคดีและวรรณกรรม 

- การพิจารณาเน้ือหาและ
กลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
   - การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรม 
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖. มีความรับผิดชอบ 
๗. สะอาดสวยงาม 
๘. เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๙. จิตอาสา 

 

๓. วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

รู้อะไร 
    การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- ด้านวรรณศิลป ์
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
ทำอะไรได้ 
    วิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

๕. รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษา 

รู้อะไร 
   วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดง
ถึง 

- ภาษากับวัฒนธรรม   
    - ภาษาถ่ิน 
ทำอะไรได้ 
    รวบรวมวรรณกรรม
พ้ืนบ้านและอธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษา 

๖. ท่องจำและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

รู้อะไร 
     บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ี
กำหนด 

    - บทร้อยกรองตามความ
สนใจ 
ทำอะไรได้ 
     ท่องจำและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีกำหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา   ท ๓๓๑๐๑     รายวิชาภาษาไทย ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    เวลา    ๔๐  ช่ัวโมง      จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต      ภาคเรียนที่   ๑     
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. วรรณคดีน่า
ศึกษา 

ท ๑.๑  ม.๖/๑-๘ 
ท ๒.๑  ม.๖/๑ 
ท ๓.๑  ม.๖/๑-๔ 
ท ๔.๑  ม.๖/๑ 
ท ๕.๑  ม.๖/๑ 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
    ประเภทบทความ 
- การอ่านจับใจความข่าวสารจาก 
   สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การเขียนสื่อสารในรูปแบบแสดงทรรศนะ 
- การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ 
และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
- ลักษณะของภาษา 
- หลักการวิเคราะห์ วิจารณ ์
วรรณคดี และวรรณกรรมเบื้องต้น 

๑๐ 
 

๒๕ 

๒.  เสภาขุนช้าง
ขุนแผน 

ท ๑.๑  ม.๖/๒-๙ 
ท ๒.๑  ม.๖/๑ 
ท ๓.๑  ม.๖/๑ 
ท ๕.๑  ม.๖/๑ 

- วรรณคดีในบทเรียน 
- มารยาทในการอ่าน 
- การเขียนโต้แย้ง 
- การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง และดู 
- การสังเคราะห์วรรณคดี และวรรณกรรม 

๑๐ 
 

๒๕ 

๓ กาพย์เห่เรือ ท ๑.๑  ม.๖/๒-๘ 
ท ๒.๑  ม.๖/๒ 
          ม.๖/๖ 
ท ๓.๑  ม.๖/๒- ๔ 
ท ๕.๑  ม.๖/๖ 

- วรรณคดีในบทเรียนสื่อประเภทโฆษณา สาร
คดี 
- การเขียนเรียงความ 
- การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 
- การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา 
ตามระดับของภาษา 
- บทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มี 
คุณค่าตามท่ีกำหนด 

๑๐ 
 

๓๐ 

๔ สามก๊ก ท ๑.๑  ม.๖/๑-๘ 
ท ๒.๑  ม.๖/๔ 
ท ๓.๑  ม.๖/๕ 
ท ๕.๑  ม.๖/๑ 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
ประเภทโคลง 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- การเขียนสารคดี 
- การพูดต่อท่ีประชุมชน 
- หลักการวิเคราะห์ และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมเบ้ืองต้น 

๑๐ 
 

๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๓๓๑๐๒      รายวิชาภาษาไทย  ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา    ๔๐   ช่ัวโมง       จำนวน   ๑.๐   หน่วยกิต      ภาคเรียนที่   ๒      
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ สามัคคีเภทคำ
ฉันท์ 

ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑-๘ 
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๒ 
          ม.๔-๖/๔ 
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๖ 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๓ 

- การอ่านบทร้อยกรองประเภท ฉันท์ 
- การอ่านจับใจความสื่อประเภทคำสอน 
- การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ ประเภทสาร
คดีและบทความทางวิชาการ 
- การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ 
- หลักการสร้างคำในภาษาไทย 
- การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า วรรณคดี
และวรรณกรรมด้านวรรณศลิป์  
ด้านสังคม และวัฒนธรรม 

๑๐ 
 

๒๕ 

๒ สืบสานภูมิ
ปัญญา 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒-๘ 
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑ 
          ม.๔-๖/๔-๕ 
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๒-๔ 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๕ 

- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภทบันเทิงคดี 
- การเขียนสื่อสารในรูปแบบโครงการ 
 และรายงานการดำเนินโครงการ 
- การเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี 
- การประเมินคุณค่างานเขียนในด้าน 
แนวคิด การใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียง   
สำนวนโวหาร และกลวิธีในการเขียน 
- การประเมินเรื่องที่ฟัง และดูเพ่ือ 
กำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึงภาษา 
กับวัฒนธรรม  ภาษาถ่ิน 

๑๐ 
 

๒๕ 

๓ ไตรภูมิพระ
ร่วง 

ท ๑.๑  ม.๔-๖/๒-๘ 
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๕ 
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๓ 

- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภท 
ปาฐกถา 
- การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน 
วรรณศิลป์ ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
 

๑๐ 
 
 

๒๕ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๔    ภาษา
พัฒนา    
    ความคิด 

ท ๑.๑  ม.๔-๖/๒-๘ 
ท ๒.๑  ม.๔-๖/๑ 
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๒-๔ 
ท ๔.๑  ม.๔-๖/๓ 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๖ 

- การอ่านจับใจความจากสื่อประเภท 
บทอาเศียรวาท 
- การเขียนสื่อสารในรูปแบบโน้มน้าว 
- การเลือกเรื่องที่ฟัง และดูอย่างมี 
วิจารณญาณ 
- คำราชาศัพท ์
- บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี 
คุณค่า ( บทอาขยานที่กำหนด  
และบทร้อยกรองตามความสนใจ ) 

๑๐ 
 

๒๕ 

 รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔ 
 คณิตศาสตร์ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ จำนวนและ
พีชคณิต  
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้า
ใจความหลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบจำนวน 
การดำเนินการของจำนวน ผล
ทีเกิดข้ึนจาการดำเนินการ 
สมบัติของการดำเนินการ 
และนำไปใช้ 

๑.เข้าใจและใช้ความรู้
เก่ียวกับเซตและ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ใน
การสื่อสารและสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร ์

เซต 
-ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์
พ้ืนฐานเก่ียวกับเซต 
-ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และ
คอมพลีเมนต์ของเซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
- ประพจน์และตัวเชื่อม (นิเสธ 
และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๓ สถิติและความ
น่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจ
หลักการนับเบื้องต้น  ความ
น่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 
 

๑.เข้าใจและใช้หลักการ
บวกและการคูณ การ
เรียงสับเปลี่ยนและการ
จัดหมู่ในการแก้ปัญหา 
๒.หาความน่าจะเป็น
และนำความรู้เก่ียวกับ
ความน่าจะเป็นไปใช้ 
 
 
 

๑.หลักการนับเบื้องต้น 
-หลักการบวกและการคูณ 
-การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณี
ที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 
-การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของ
แตกต่างกันทั้งหมด 
๒.ความน่าจะเป็น 
-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๓๑๑๐๑   รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. เซต ค ๑.๑ ม.๔/
๑  
 

การเขียนเซตมีสองแบบคือ เขียนแบบแจกแจงสมาชิก และเขียน
แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก ชนิดของเซตประกอบด้วย เซตว่าง 
เซตจำกัดและเซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน คือ เซตสองเซตที่มีสมาชิก
เหมือนกันทุกตัวA เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ
เซต A เป็นสมาชิกของเซต Bเพาเวอร์เซต คือ เซตของสับเซต เซต
สามารถเขียนด้วยแผนภาพโดยใช้สี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ แทนเอกภพ
สัมพัทธ์และใช้รูปปิดใดๆ แทนสับเซต การดำเนินการทางเซต
ประกอบด้วย ยูเนียนอินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ และผลต่าง ซึ่ง
นำมาใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละแก้
โจทย์ปัญหาได้ 

๑๘ ๔๐ 

๒. ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น 

ค ๑.๑ ม.๔/
๑ 
 
 

 

 

 

  

ประพจน์ คือ ประโยคหรือข้อความท่ีอยู่ในรูปบอกเล่าหรอืปฏิเสธ
ที่บอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน
การเชื่อมประพจน์จะเชื่อมด้วยตัวเชื่อม ได้แก่ คำว่า “และ” 
“หรือ” “ถ้า...แล้ว...” “ก็ต่อเมื่อ”นิเสธของประพจน์ p คือ 
ประพจน์ที่มีค่าความจรงิตรงข้ามกับค่าความจริงของประพจน์ p 
เสมอรูปแบบของประพจน์สองรูปแบบใดๆสมมลูกัน ก็ต่อเมื่อ
รูปแบบของประพจน์ทั้งสองมคี่าความจรงิตรงกันทุกกรณ ีแบบ
กรณีต่อกรณี สัจนิรันดร์ คือ รูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริง
เป็นจริงทุกกรณีไม่ว่าประพจน์ย่อยจะมีค่าความจรงิเป็นจริงหรือ
เท็จ 

๒๒ ๖๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๑๑๐๒   รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

 
 
 
 
 
  

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. หลักการนับ
เบื้องต้นและ
ความน่าจะ
เป็น 

ค ๑.๑ ม.๔/
๑-๒ 
 
 

กฎเกณฑ์เบื้องต้นเก่ียวกับการนับประกอบด้วยหลักการคูณและ
หลักการบวก การเรียงสับเปลี่ยนเป็นวิธีการจัดเรียงสิ่งของที่
กำหนดให้โดยคำนึงถึงลำดับเป็นสำคัญ การจัดหมู่เป็นการเลือก
สิ่งของออกมาเป็นหมู่หรือเป็นชุด โดยไม่ยึดถือลำดับ ซึ่งเราสามารถ
นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ การทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาส
เกิดข้ึนเท่าๆ กัน สามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ
ได้ และยังสามารถนำความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปใช้ได้ 

๔๐ ๑๐๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความ
หลากหลายของการแสดงจำนวน 
ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

๑.เข้าใจความหมายและใช้
สมบัติเก่ียวกับการบวกการ
คูณการเท่ากันและการไม่
เท่ากันของจำนวนจริงใน
รูปกรณฑ์และจำนวนจริง
ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 

เลขยกกำลัง 
- รากท่ี n ของจำนวน
จริง เมื่อ n เป็น
จำนวนนับที่มากกว่า 
๑ 
- เลขยกกำลังที่มีเลข
ชี้กำลังเป็นจำนวน
ตรรกยะ 
 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้ 
 

๑. ใช้ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชันอธิบาย
สถานการณ์ที่กำหนด 
 
 

๑. ฟังก์ชัน 
- ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชัน(ฟังก์ชัน
เชิงเส้นฟังก์ชันกำลัง
สองฟังก์ชันข้ันบันได
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล) 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. เข้าใจและนำความรู้
เก่ียวกับลำดับ 
และอนุกรมไปใช้ 

๒. ลำดับและอนุกรม 
- ลำดับเลขคณิตและ
ลำดับเรขาคณิต 
- อ นุ ก รม เลขคณิ ต
และอนุกรมเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์
สมการและอสมการอธิบาย
ความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให้ 

 

๑.เข้าใจและใช้ความรู้
เก่ียวกับดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงินในการแก้ปัญหา
  

ดอกเบี้ยและมูลค่า
ของเงิน 
- ดอกเบี้ย 
- มูลค่าของเงิน 
- ค่ารายงวด 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๓๒๑๐๑   รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เลขยก
กำลัง 
 

ค ๑.๑  ม.๕/๑ การหารากท่ี n ของจำนวนจริงโดยใช้บทนิยาม และค่าหลักของ
รากท่ีn ของจำนวนจริงจะมีเพียงค่าเดียวเท่าน้ัน การหาผลบวก 
ผลต่างผลคูณ และผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์โดยใช้
สมบัติของรากท่ี n ของจำนวนจริง    
การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะให้อยู่ใน
รูปกรณฑ์ และเขียนจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ให้อยู่ใน รู ป
เลขยกกำลัง การแก้สมการ เลขยกกำลังโดยจัดฐานของเลขยก
กำลังทั้งสองข้างให้เท่ากัน 
การใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณหาค่าเลขยกกำลังและจำนวน
จริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ซึ่งสามารถนำสมบัติของเลขยกกำลัง ไปใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

๑๘ ๓๗ 

๒ ฟังก์ชัน ค ๑.๒  ม.๕/๑ เขียนแทนความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ในรูปต่างๆเช่น ตาราง 
สมการ และกราฟได้ 

๒๒ ๖๒ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๓๒๑๐๒    รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ลำดับ
และ
อนุกรม 
 

ค ๑.๒ ม.๕/
๒ 

ลำดับเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวน   เต็มบวก การหา

พจน์ทั่วไปของลำดับเป็นการเขียนแสดงพจน์ทั่วไปในรูปanเมื่อแทน 

nด้วยสมาชิกในเซต { ๑, ๒, ๓, ..., n }แล้วได้พจน์ที่๑, ๒, ๓, ..., n

ของลำดับที่กำหนด ลำดับเลขคณิตเป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลัง

กับพจน์หน้าที่อยู่ติดกันเท่ากับค่าคงตัว และลำดับเรขาคณิตเป็น

ลำดับที่มีผลหารของพจน์หลังกับพจน์หน้าเท่ากับค่าคงตัว ซึ่งสามารถ

นำความรู้เรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ใน

การแก้โจทย์ปัญหา การหา ผลบวกของอ นุกรมเลขคณิ ตและ

อนุกรมเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ในการแก้

โจทย์ปัญหา 

๓๐ ๗๕ 

๒ ดอกเบี้ย
และ
มูลค่า 
ของเงิน 
 

ค ๑.๓ ม.๕/
๑ 

การคิดดอกเบี้ ยคงต้นเป็นการคิดดอกเบี้ ยเพียงครั้ง เดียวจาก
ระยะเวลาการฝากเงิน หรือกู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นการ
คิดดอกเบี้ยโดยนำดอกเบี้ยจากงวดก่อนรวมกับเงินต้นของงวดต่อไป 
และจะมีการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดใหม่ซึ่งสามารถคำนวณหาเงิน
รวมทั้งหมด และดอกเบี้ยที่ได้รับหรืออัตราดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยทั้ง
สองแบบ  
 มูลค่าปัจจุบันเป็นมูลค่าของเงิน ณ ปัจจุบันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
และมีค่าเท่ากับจำนวนเงินจำนวนหน่ึง ณ ปัจจุบันและมูลค่าอนาคต
เป็นมูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาหรืออัตราตอบแทนที่ได้
กำหนดไว้ โดยมูลค่าอนาคตคือ มูลค่า ของเงิน ในอนาคตภายใต้
ช่วงเวลาหรืออัตราตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการที่เริ่ม
จากจำนวนหน่ึง ณ ปัจจุบัน มีค่าเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต จะเรียกว่า 
การทบต้นของค่าเงินด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับและมูลค่าปัจจุบัน คือ 
มูลค่าของเงิน ณ ปัจจุบันที่เกิดข้ึนในอนาคตและมีค่าเท่ากับจำนวน
เงินจำนวนหน่ึง ณ ปัจจุบัน ซึ่งการหาค่าเงินปัจจุบันมีกระบวนการคิด
ตรงกันข้ามกับการคิดทบต้นซึ่งจะเป็นการคำนวณเอาดอกเบี้ยออกไป
เพ่ือให้เหลือเงินเริ่มต้นจะเรียกว่า การคิดลดค่าเงิน  
 ค่ารายงวดเป็นการจ่ายเงินหรือฝากเงินเป็นงวดติดต่อกันหลาย
งวด โดยการจ่ายเงินแต่ละงวดมีระยะห่างเท่า ๆ กัน  

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะ
เป็น  
มาตรฐาน ค ๓.๑ 
เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และ
ใช้ความรู้ทางสถิติในการ
แก้ปัญหา 
 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการนำเสนอข้อมูล
และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

สถิติ 
- ข้อมูล 
- ตำแหน่งที่ของข้อมูล 
- ค่ากลาง (ฐานนิยม  มัธย
ฐาน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ) 
- ค่าการกระจาย ( พิสัย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ความแปปรวน ) 
- การนำเสนอข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๓๓๑๐๑   รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ สถิติและข้อมูล ค ๓.๑ ม.๖/๑ -ความหมายของสถิติและสถิติกับการ
ตัดสินใจ 
-ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑๕ 
 

๒๕ 
 
 

๒ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น 

ค ๓.๑ ม.๖/๑ ค่ากลางของข้อมูล 
- ฐานนิยม 
- มัธยฐาน 
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

๒๕ 
 

๗๕ 
 
 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๓๓๑๐๒    รายวิชา  คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ค่าการกระจาย ค ๓.๑ ม.๖/๑ ค่าการกระจาย 
- พิสัย 
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- ความแปรปรวน 

๒๕ ๖๐ 
 
 

๒ การนำเสนอข้อมูล  ค ๓.๑ ม.๖/๑ .การนำเสนอ 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ 

๑๐ ๒๕ 

 

๓ การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 

ค ๓.๑ ม.๖/๑ การแปลความหมายของ
ค่าสถิติ 
 

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑  
เข้าใจความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งไม่มชีีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ ใน
ระบบนิเวศการถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ 
ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลกกับความ
หลากหลายของไบโอมและ
ยกตัวอย่าง 
ไบโอมชนิดต่าง ๆ 
๒ สืบค้นข้อมูล อภิปราย
สาเหตุ และยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบ
นิเวศ 
๓ สืบค้นข้อมูล อธิบายและ
ยกตัวอย่างเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาด 
๔ สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เก่ียวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหา 
 
๑.อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเย่ือหุ้มเซลล์ที่
สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร 
และเปรียบเทียบการลำเลียง
สารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์แบบ
ต่างๆ 
๒. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของน้ำและสารในเลือด
โดยการทำงานของไต 
๓. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของกรด-เบสของเลือด
โดยการทำงานของไตและ
ปอด 
๔. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของอุณหภูมิภายใน
กล้ามเน้ือโครงร่าง 

ไบโอมชนิดต่างๆ 
- ความสัมพันธ์ของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลกกับความ
หลากหลายของไบโอม และ
ยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ 
ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ 
-การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ 
-การเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

มาตรฐาน ว ๑.๒  
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบ
ต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่
ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ 
ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

๑.องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 
-โครงสร้างและสมบัติของเย่ือ
หุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการ
ลำเลียงสาร และเปรียบเทียบ
การลำเลียงสารผ่านเย่ือหุ้ม
เซลล์แบบต่าง ๆ 
๒.การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายมนุษย์ 
-การควบคุมดุลยภาพของน้ำ
และสารในเลือดโดยการ
ทำงานของไต 
-ควบคุมดุลยภาพของกรด-
เบสของเลือดโดยการทำงาน
ของไตและปอด 
-การควบคุมดุลยภาพของ
อุณหภูมิภายในกล้ามเน้ือ

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๕. อธิบาย และเขียนแผนผัง 
เก่ียวกับ การตอบสนอง ของ
ร่างกาย แบบไม่จาเพาะ และ
แบบจาเพาะ ต่อสิ่ง
แปลกปลอม ของร่างกาย  
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายและ 
ยกตัวอย่างโรค หรืออาการ ที่
เกิดจาก ความผิดปกติ ของ
ระบบ ภูมิคุ้มกัน  
๗. อธิบายภาวะ ภูมิคุ้มกัน 
บกพร่องที่มี สาเหตุมาจาก 
การติดเชื้อ HIV  
๘. ทดสอบ และบอกชนิด
ของสารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได้ 
๙. สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และยกตัวอย่างเก่ียวกับการ
ใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ท่ี
พืชบางชนิดสร้างข้ึน 
๑๐ ออกแบบการทดลอง 
ทดลองและอธิบายเก่ียวกับ
ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
๑๑ สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชที่มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน 
และยกตัวอย่างการนำมา
ประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตรของพืช 
๑๒ สังเกต และอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ดำรงชีวิต 

โครงร่าง 
๔.การดำรงชีวิตของพืช 
-การสร้างอาหารของพืช 
-ชนิดของสารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได้ 
-ยกตัวอย่างเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ท่ี
พืชบางชนิดสร้างข้ึน 
-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 
-สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน 
และยกตัวอย่างการนำมา
ประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตรของพืช 

-การตอบสนองของพืชต่อสิ่ง
เร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการดำรงชีวิต 

 

มาตรฐาน ว ๑.๓  
เข้าใจกระบวนการและ
ความสำคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไป

ม.๔/๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างยีน การสังเคราะห์
โปรตีน และลักษณะทาง
พันธุกรรม 
ม.๔/๒. อธิบายหลักการ
ถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซม
เพศและมัลติเปิลแอลลีล 
ม.๔/๓. อธิบายผลที่เกิดจาก

พันธุกรรม 
๑.ยีนและการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 
-ความสัมพันธ์ระหว่างยีน 
การสังเคราะห์โปรตีน และ
ลักษณะทางพันธุกรรม 
๒.การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
หลักการถ่ายทอดลักษณะที่

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ใช้ประโยชน์ 
 

การเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลี
โอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการ
แสดงลักษณะของสิ่งมชีีวิต 
ม.๔/๔. สืบค้นข้อมูล และ
ยกตัวอย่างการนำมิวเทชันไป
ใช้ประโยชน์ 
ม.๔/๕. สืบค้นข้อมูล และ
อภิปรายผลของเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
ม.๔/๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่างความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
เป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 

ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บน
โครโมโซมเพศและมลัติเปิล
แอลลีล 
๓.การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม 
-ผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอ
ไทด์ใน      ดีเอ็นเอต่อการ
แสดงลักษณะของสิ่งมชีีวิต 
-ยกตัวอย่างการนำมิวเทชัน
ไปใช้ประโยชน์ 
๔.เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
-ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็น
เอที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
๖. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
-วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจาก
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
-การคัดเลือกโดยธรรมชาติ-
ยกตัวอย่างความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมา

จากวิวัฒนาการ 

๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ชีวนิเวศและระบบ
นิเวศ 

ว ๑.๑ ม.๔/
๑-๔ 
 

-ระบบนิเวศ 
•ไบโอม 
-ไบโอมบนบก 
-ไบโอมในน้ำ 
-ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
-องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
•การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
- มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๖ ๓๐ 

๒. ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
 

ว ๑.๑ ม.๔/๔ -นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับ 
ท้องถ่ินและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๒ ๑๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓. เซลล์กับการรักษา 
ดุลยภาพ 

ว ๑.๒ ม.๔/๑ โครงสร้างของเซลล์กล้องจลุทรรศน์ 
-การลำเลียงสารผ่านเซลล ์

๘ ๑๐ 

๔ -การรักษาดุลย
ภาพ 
ของร่างกายมนุษย์ 
-การรักษาดุลย
ภาพของร่างกาย
มนุษย์ 
-ภูมิคุ้มกัน 
 

ว ๑.๒ ม.๔/
๒-๗ 
 

- การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย 
- การรักษาดุลยภาพของกรด–เบส ในเลือด 
- การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย 
- ระบบภูมิคุ้มกัน 
-ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ 
HIV 
•กลไกการต่อต้าน   ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่
จำเพาะ 
•กลไกการต่อต้านทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ 
•ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

๑๒ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๑๐๒    รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. กระบวนการดำรงชีวิต
ของพืช 
-การสร้างอาหารของ
พืช 
-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต 
-สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่
มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน  

-การตอบสนองของพืช 

ว ๑.๒ ม.๔/๘-
๑๒ 
 

-สารอินทรีย์ในพืช  
•สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
•สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
โดยตรง 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
•ปัจจัยภายนอก 
•ปัจจัยภายใน 
- การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 
•การตอบสนองที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้า 
•การตอบสนองที่มีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้า 

๑๘ ๓๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๒. พันธุกรรมและ 
วิวัฒนาการ 
 

ว ๑.๓ ม.๔/๑-
๖ 
 

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
เมนเดล 
- ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
- การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
- วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
•ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
•การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเก่ียวกับความก้าวหน้าและ
การนำความรู้ทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอมาประยุกต์ด้าน
ต่างๆ ความปลอดภัยทางชีวภาพและผลกระทบ
ทางด้านสังคม ในภูมิภาคอาเซียน 

๒๐ ๔๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจ
สมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหน่ียวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

๑. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือ
สารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม 
โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคม ี
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของแบบจำลอง
อะตอมของโบร์กับแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก 
๓. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนของอะตอม และ
ไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
๕. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และ
ระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือ
กลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตาราง
ธาตุ 
๖. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า 
การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่าง
ธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
๗. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่
เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
ธาตุแทรนซิชัน 
๘. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็น
พันธะเด่ียว พันธะคู่หรือพันธะสาม 
และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จาก
สูตรโครงสร้าง 
๙. ระบุสภาพข้ัวของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วย ๒ อะตอม  
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรง
ดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพ
ข้ัวหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและ
สารประกอบไอออนิก 
๑๓. ระบุว่าสารเกิดการละลาย

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
- ธาตุหรือสารประกอบ และ
อยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนจากสูตรเคม ี
- ความแตกต่างของ
แบบจำลองอะตอมของโบร์
กับแบบจำลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอก 
-จำนวนโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนของอะตอม 
และไอออนที่เกิดจากอะตอม
เดียว 
- สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป 
หมู่และคาบของธาตุ และ
ระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ 
กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 
จากตารางธาตุ 
-สมบัติการนำไฟฟ้า การให้
และรับอิเล็กตรอนระหว่าง
ธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
-ประโยชน์และอันตรายที่เกิด
จากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ
ธาตุแทรนซิชัน 
- พันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะ
เด่ียว พันธะคู่หรือพันธะสาม 
และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ 
จากสูตรโครงสร้าง 
- ข้ัวของสารที่โมเลกุล
ประกอบด้วย ๒ อะตอม  
- เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จาก
สูตรโครงสร้าง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างจุด
เดือดของสารโคเวเลนต์กับ
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
ตามสภาพข้ัวหรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 

๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อม
ให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่
ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
๑๔. ระบุสารประกอบอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัว
หรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 
๑๕. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ
สมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิ
เมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเม
อร์ชนิดน้ัน 
๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส
จากโครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์ 
๑๗. อธิบายสมบัติการละลายใน
ตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
๑๘. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ
สมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์
มอเซตของพอลิเมอร์ และการนำ 
พอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
๑๙. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอ
ลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกัน
หรือแก้ไข 
๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารต้ังต้น 
ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมาย
ของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาเคม ี
๒๑. ทดลองและอธิบายผลของ
ความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ 
และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม 
๒๓. อธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยา  รีดอกซ์ 
๒๔. อธิบายสมบัติของสาร
กัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิต

- เขียนสูตรเคมีของไอออน
และสารประกอบไอออนิก 
- เกิดการละลายแบบแตกตัว
หรือไม่แตกตัว พร้อมให้
เหตุผลและระบุว่าสารละลาย
ที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทร
ไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
- สารประกอบอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่า
อิ่มตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตร
โครงสร้าง 
- เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพระหว่างพอลิเมอร์
และมอนอเมอร์ของพอลิเม
อร์ชนิดน้ัน 
- ความเป็นกรด-เบสจาก
โครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์ 
- สมบัติการละลายในตัวทำ
ละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและเทอร์มอเซตของ
พอลิเมอร์ และการนำพอลิ
เมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
- ผลกระทบของการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมแนวทางป้องกันหรือ
แก้ไข 
- สูตรเคมีของสารต้ังต้น 
ผลิตภัณฑ์ และแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ใน
สมการเคมีของปฏิกริิยาเคมี 
- ผลของความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หรือในอุตสาหกรรม 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

และปริมาณของสารกัมมันตรังส ี
๒๕. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ตัวอย่างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี 

- ความหมายของปฏิกิริยา  รี
ดอกซ ์
- สมบัติของสารกัมมันตรังสี 
และคำนวณครึ่งชีวิตและ
ปริมาณของสารกัมมันตรังส ี
- ประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี 
 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่
กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

๓ สังเกต วิเคราะห์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของ
วัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
และมวลของวัตถุ 
๔ สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หน่ึง ๆ 
๕ สังเกตและอธิบายผลของ
ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การ
เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่
แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบ
สั่น 
๖ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้ม
ถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุต่าง ๆ รอบโลก 
๗ สังเกตและอธิบายการเกิด
สนามแม่เหล็กเน่ืองจาก
กระแสไฟฟ้า 
๘ สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็ก
ที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
ที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและ
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำ
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบาย
หลักการทำงานของมอเตอร์ 
๙ สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็ม
เอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๑๐ สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรง

- ความเร็วกับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบาย
ความเร่งของวัตถุ 
- แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถุโดยการเขียน
แผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร์ 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์
ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของ
วัตถุ 
- แรงกิริยาและแรงปฏิกริิยา
ระหว่างวัตถุคู่หน่ึงๆ 
- ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ 
การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
และการเคลื่อนที่แบบสั่น 
- แรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบ
โลก 
- การเกิดสนามแม่เหล็ก
เน่ืองจากกระแสไฟฟ้า 

- แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าท่ี
เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
ลวดตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟ้า

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 

๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เข้มและแรงอ่อน ผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
มอเตอร์ 
- การเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง
ยกตัวอย่างการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
-แรงเข้มและแรงอ่อน 

 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจ
ความหมายของพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
พลังงานนิวเคลียร ์ ฟิชชันและฟิว
ชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวล
กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา
จากฟิชชัน   และฟิวชัน 
๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีที่
นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงานโดย
เน้นด้านประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
๓. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 
การหักเห การเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่น 
๔. สังเกต และอธิบายความถ่ี
ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่
เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
๕. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 
การหักเห การเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่นของคลื่นเสียง 
๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
เสียงกับระดับเสียงและผลของ
ความถ่ีกับระดับเสียงที่มีต่อการได้
ยินเสียง 
๗. สังเกต และอธิบายการเกิด
เสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ 
และการสั่นพ้องของเสียง 
๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่าง

- พลังงานนิวเคลียร ์ ฟิชชัน
และฟิวชัน และความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงานที่
ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน   
และฟิวชัน 
- การเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า  
- เทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านพลังงานโดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ด้านค่าใช้จ่าย 
- การสะท้อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
- ความถ่ีธรรมชาติ การสั่น
พ้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการ
สั่นพ้อง 
- การสะท้อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
ของคลื่นเสียง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มเสียงกับระดับเสียงและ
ผลของความถ่ีกับระดับเสียง
ที่มีต่อการได้ยินเสียง 
- การเกิดเสียงสะท้อนกลับ 
บีต ดอปเพลอร์ และการสั่น
พ้องของเสียง 
การนำความรู้เก่ียวกับเสียงไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
- การมองเห็นสีของวัตถุและ
ความผิดปกติในการมองเห็น

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 

๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

การนำความรู้เก่ียวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
๙. สังเกต และอธิบายการมองเห็น
สีของวัตถุและความผิดปกติในการ
มองเห็นสี 
๑๐. สังเกต และอธิบายการ
ทำงานของแผ่นกรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การผสมสารสี และการ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
๑๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่
อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
๑.๒ สืบค้นข้อมูลและอธิบายการ
สื่อสาร โดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
สารสนเทศและเปรียบเทียบการ
สื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทัล 

สี 
- การทำงานของแผ่นกรอง
แสงสี การผสมแสงสี       
การผสมสารสี และการ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 
-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่วนประกอบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า    
- หลักการทำงานของอุปกรณ์
บางชนิดที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
- การสื่อสาร โดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน
สารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วยสัญญาณ  แอ
นะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๒๑๐๑  รายวิชา  วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ว ๒.๑ ม.๕/๑-๗ - โครงสร้างอะตอม 
- ตารางธาตุ 
- สมบัติของธาตุและการใช้
ประโยชน์ 

๑๒ ๒๐ 

๒ พันธะเคมี ว ๒.๑ ม.๕/๑-๑๓       ๑. การเกิดพันธะเคมี 
๒. พันธะโควาเลนต์ 
๓. พันธะไออนิก 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๑ ม.๕/๑๔-๑๙ ๑. กรด เบส และเกลือ 
๒. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
๓. พอลิเมอร์ 

๑๐ ๑๐ 

๔ ปฏิกิริยาเคม ี
 

ว ๒.๑ ม.๕/๒๐-๒๕ ๑. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒. ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๓. ธาตุกัมมันตรังส ี

๘ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๒๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ แรงและการ
เคลื่อนที่ 

ว ๒.๒ ม.๕/๓-๑๐ ๑. ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรง 
๒. การเคลื่อนที่แนวตรง 
๓. การเคลื่อนที่แบบด่ิงเสรี 
๔. การเคลื่อนที่แบบ โปรเจกไทล์ 
๕. การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
๖. การเคลื่อนที่แบบฮามอร์นิกอย่างง่าย 

๑๐ ๓๐ 

๒ พลังงานนิวเคลียร์ ว ๒.๓ ม.๕/๑-๒ 
 

- ปฏิกิริยานิวเคลียร ์ ฟิชชัน 
- ปฏิกิริยานิวเคลียร ์ ฟิชชัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อย
ออกมาจากฟิชชัน และฟิวชัน 

๘ ๑๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 

ว ๒.๓ ม.๕/๓-๑๒ 
 
 

๑. ประเภทของคลื่น  องค์ประกอบของคลื่น สมบัติ
ของคลื่น        
๒. การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวม
คลื่น         
๓.เสียงและการได้ยิน 
๔.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า        
๕.คลื่นในชีวิตประจำวัน   

๑๐ ๑๕ 

๔ แสงสีและการ
มองเห็น 
 

ว ๒.๓ ม.๕/๙-๑๐ 
 

๑. การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการ
มองเห็นสี 

๒ การทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การ

ผสมสารสี และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

๑๐ ๑๕ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ 
เข้าใจองค์ประกอบ 
ลักษณะกระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการ
ของเอกภพกาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบ
สุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะ ที่สง่ผลต่อ
สิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 
 

๑. อธิบายการกำเนิดและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานสสาร 
ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ
หลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของ
เอกภพ 
๒. อธิบายหลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจาก
อวกาศ 
๓. อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซี่
ทางช้างเผือก และระบุ
ตำแหน่งของระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของ
คนบนโลก 
๔. อธิบายกระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์ โดยแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็น ดาวฤกษ ์ 
๕. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส่องสว่างของดาวฤกษ์ และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความส่องสว่างกับโชติมาตร
ของดาวฤกษ ์ 
๖. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและ
สเปกตรัมของดาวฤกษ ์ 
๗. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่
สัมพันธ์กับมวลต้ังต้นและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการของดาว
ฤกษ ์ 
๘. อธิบายกระบวนการเกิด
ระบบสุริยะ และการแบ่งเขต
บริวารของดวงอาทิตย์ และ
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่

- การกำเนิดและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานสสาร 
ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลัง
เกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
- หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ
กแบงจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจาก
อวกาศ 
- โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก และ
ระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคน
บนโลก 
-กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดย
แสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็น ดาวฤกษ ์ 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่อง
สว่างของดาวฤกษ์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง
สว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ ์ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสี 
อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ ์ 
- ลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับ
มวลต้ังต้นและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ ์ 
 
- กระบวนการเกิดระบบสุริยะ 
และการแบ่งเขตบริวารของดวง
อาทิตย์ และลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต 
- โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การ
เกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และ
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์นำเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เก่ียวข้องกับผลของลมสุริยะ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เอ้ือต่อการดำรงชีวิต 
๙. อธิบายโครงสร้างของดวง
อาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ 
พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์นำเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับผลของลม
สุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อ
โลก รวมทั้งประเทศไทย 
๑๐. สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
สำรวจอวกาศ โดยใช้กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาว
คลื่นต่างๆดาวเทียม ยาน
อวกาศ สถานีอวกาศ และ
นำเสนอแนวคิดการนำความรู้
ทางด้านเทคโนโลย ีอวกาศมา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
หรือในอนาคต 

และพายุสุริยะที่มีต่อโลก 
รวมทั้งประเทศไทย 
- การสำรวจอวกาศ โดยใช้
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความ
ยาวคลื่นต่าง ๆดาวเทียม ยาน
อวกาศ สถานีอวกาศ และ
นำเสนอแนวคิดการนำความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 
หรือในอนาคต 
 
 
 

มาตรฐาน ว ๓.๒ 
เข้าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบ
โลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายใน
โลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑. อธิบายการแบ่งชั้นและ
สมบัติของโครงสร้างโลก
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุน 
๒. อธิบายหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
๓. ระบุสาเหตุ และอธิบาย
รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่น
ธรณีที่สัมพันธ์กับการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อม
ยกตัวอย่างหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาท่ีพบ 
๔. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดรวมทั้งสืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
๕. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิด ขนาดและ
ความรุนแรง และผลจาก
แผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น

- การแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่าง
ข้อมูลที่สนับสนุน 
- หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ี
สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี 
- รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่น
ธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่าง
หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ 
- กระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
- กระบวนการเกิด ขนาดและ
ความรุนแรง และผลจาก
แผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
- กระบวนการเกิด และผลจากสึ
นามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอ

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
๖. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิด และผล
จากสึนามิ รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
๗. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผล
ต่อการได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละ
บริเวณของโลก 
๘. อธิบายการหมุนเวียนของ
อากาศ ท่ีเป็นผลมาจากความ
แตกต่างของความกดอากาศ 
๙. อธิบายทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอากาศ ท่ีเป็นผล
มาจากการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก 
๑๐. อธิบายการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจูด 
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
๑๑. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิด
การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า
ในมหาสมุทร และรูปแบบ
การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า
ในมหาสมุทร 
๑๒. อธิบายผลของการ
หมุนเวียนของอากาศและน้ำ
ผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อ
ลักษณะภูมิอากาศ ลมฟ้า
อากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
๑๓. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก พร้อมทั้งนำเสนอ
แนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรม

แนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
- ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์
แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของ
โลก 
- การหมุนเวียนของอากาศ ท่ี
เป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศ 

- ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
อากาศ ท่ีเป็นผลมาจากการ
หมุนรอบตัวเองของโลก 

- การหมุนเวียนของอากาศตาม
เขตละติจูด และผลที่มีต่อ
ภูมิอากาศ 

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
หมุนเวียนของน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทร และรูปแบบการ
หมุนเวียนของน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทร 

- ผลของการหมุนเวียนของ
อากาศและน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะ
ภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติ
เพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ ท่ี
ส่งผลต่อการ                                                                
- การแปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญ
จากแผนที่อากาศ และนำข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผน
การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาพลมฟ้าอากาศ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อการ 
๑๔. แปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่
สำคัญจากแผนที่อากาศ และ
นำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า
อากาศ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เอกภพและกาแลก
ซ ี

ว ๓.๑ ม.๖/๑-๓  
 

๑. กำเนิดเอกภพ 
๒. วิวัฒนาการของเอกภพ 
๓. กาแลกซี 
๔. กำเนิดกาแลกซี 
๕. ชนิดของกาแลกซี 

๑๐ ๒๐ 

๒ ดาวฤกษ์ ว ๓.๑ ม.๖/๔-๗ 
  

๑. การเกิดดาวฤกษ์ 
๒. วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
๓. ความสว่างของดาวฤกษ์ 
๔. สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ 

๑๒ ๒๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ ระบบสุริยะ ว ๓.๑ ม.๖/๘-๙ 
 

๑. กำเนิดระบบสุริยะ 
๒. วิวัฒนาการของระบบสุริยะ 
๓. โครงสร้างของดวงอาทิตย์  
๔. การเกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ 
๕. ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ
ดำรงชีวิต 

๑๐ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ว ๓.๑ ม.๖/๑๐   
 

๑. การเดินทางสำรวจอวกาศ 
๒. กล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
๓. ดาวเทียม 
๔. สถานีอวกาศ 

๖ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ โลกและการเปลี่ยนแปลง ว ๓.๒ ม.๖/๑-๖      ๑. โครงสร้างโลก 
๒. การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
๓. ผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค 
๔. ปรากฏการณ์ทาง ธรณีวิทยา 

๑๘ ๔๐ 

๒ พลังงานจากดวงอาทิตย์ 
 

ว ๓.๒  ม.๖/๗  ๑. พลังงานจากดวงอาทิตย์ 
๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก 

๘ ๑๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ ลมและการหมุนเวียนของ
ชั้นบรรยากาศโลก 

ว ๓.๒ ม.๖/๘-๑๔        
 

๑. การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศโลก 
๒. หมุนเวียนของอากาศ 
๓. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 
๔. การหมุนเวียนของน้ำและรูปแบบการ
หมุนเวียนของน้ำ ผิวหน้าในมหาสมุทร  
๕. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก   
๖. สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่
อากาศ    

๑๒ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑    
รู้และเข้าใจประวัติ  
ความสำคัญ  ศาสดา  
หลักธรรมของระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธา
ที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม  เพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป 
และคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าหรือสังคม
สมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 

- ลักษณะของสังคมชมพูทวีป
และคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติ
ด้านการบริหารและการ
ธำรงรักษาศาสนาหรือ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่
ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

- พุทธประวัติด้านการบริหาร
และการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา 

๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทา
สายกลางในพระพุทธ 
ศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและ
วิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมใน
กรอบ อริยสัจ ๔ หรือหลัก
คำสอนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

- พระรัตนตรัย 
- วิเคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
- อริยสัจ ๔ 
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
- ขันธ์ ๕ 
  - นามรูป 
- โลกธรรม ๘ 
- จิต . 
- เจตสิก 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
- หลักกรรม 
- นิยาม ๕ 
- กรรมนิยาม (กรรม ๑๒) 
 - ธรรมนิยาม (ปฏิจจสมุปบาท) 
- วิตก ๓ 
- มิจฉาวณิชชา ๕ 
- นิวรณ์ ๕                   - 
อุปาทาน ๔- นิโรธ (ธรรมที่ควร
บรรลุ) 
- ภาวนา ๔ 
- วิมุตติ ๕ 
- นิพพาน 
- มรรค (ธรรมทีค่วรเจริญ) 
- พระสัทธรรม ๓ 
- ปัญญาวุฒิธรรม ๔ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- พละ ๕ 
- อุบาสกธรรม ๕ 
- อปริหานิยธรรม ๗ 
- ปาปณิกธรรม ๓ 
 - ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
๔ 
- โภคอาทิยะ ๕ 
- อริยวัฑฒิ ๕ 
- อธิปไตย ๓ 
- สาราณียธรรม ๖ 
- ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
 - วิปัสสนาญาณ ๙ 
 - มงคล ๓๘ 
 - สงเคราะห์บุตร 
 - สงเคราะห์ภรรยา 
 - สันโดษ 
 - ถูกโลกธรรมจิตไม่หว่ันไหว 
- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 
- จิตเกษม 
- ความเพียรเผ่ากิเลส 
- ประพฤติพรหมจรรย์ 
- เห็นอริยสัจ 
- บรรลุนิพพาน 

  - พุทธศาสนสุภาษิต 
- จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ   จิตฝึกดี
แล้วนำสุขมาให้ 
 - นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไมแ่สดง 
อาการข้ึนๆ ลงๆ 
 - นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต  คนไม่
ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
- โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ  ฆ่าความ
โกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎ์ฐาตา 
วินฺทเต ธนํ  คนขยันเอาการ เอา
งานกระทำเหมาะสม ย่อมหา
ทรัพย์ได้ 
 -วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส 
นิปฺปทา  เกิดเป็นคนควร 
 จะพยายามจนกว่าจะประสบ
ความสำเร็จ 
- สนฺตฎฺฐี ปรมํ ธนํ ความ
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สันโดษเป็นทรัพย์อย่างย่ิง 
- อิณาทานํ ทกุขํ โลเก  การเป็น
หน้ีเป็นทุกข์ในโลก 
-ราชามุขํ มนุสฺสานํ  พระราชา
เป็นประมุขของประชาชน 
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร   สติเป็น
เครื่องต่ืนในโลก 
- นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ   สุขอื่นย่ิง
กว่าความสงบไม่มี 
     - นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ    
นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง 

 ๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่างการดำเนินชีวิต
จากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

- พุทธสาวก  พทุธสาวิกา 
-พระอัสสชิ                      - 
พระกิสาโคตมีเถร ี
- พระนางมัลลิกา               
หมอชีวก โกมารภัจ 
- พระอนุรุทธะ                  -
พระองคุลิมาล 
- พระธัมมทินนาเถรี         
-จิตตคหบดี 
- พระอานนท์                   
- พระปฏาจาราเถรี 
- จูฬสุภัททา                    - 
สุมนมาลาการ 
ชาดก 
- เวสสันดรชาดก              
- มโหสธชาดก 
- มหาชนกชาดก 
- ชาวพุทธตัวอยา่ง 
- พระนาคเสน   
- พระยามิลินท์ 
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขม
จารี) 

  - พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
- สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- พระธรรมโกศาจรย์ (พุทธทาส
ภิกขุ) 
- พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 
- ดร.เอ็มเบดการ์ 
- พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



185 
 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺ
โท) 
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตโต) 
- อนาคาริก ธรรมปาละ 

๑๕.วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสำคัญของการ
สังคายนาพระไตรปฏกหรือ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและการเผยแผ่ 

- วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระ
ไตรปิฏกและคัมภีร์ของศาสนา
อื่นๆ การสังคายนาและการเผย
แผ่พระไตรปิฎก 
- ความสำคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฏก 

๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น
และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วย
การพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนร้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี 
(เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ แบบสามัญญ
ลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน และแบบวิภัชชวาท)     
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ 
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ 
๕) วิธีคิแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
๖) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่า
เทียม 
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
ทางออก 
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้า
คุณธรรม 
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน 
๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

๒๑. วิเคราะห์หลักธรรม
สำคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของศาสนา
อื่นๆ และชักชวนส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ความสำคัญของการทำ
ความดีต่อกัน 

- หลักธรรมสำคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
- หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เช่น สาราณียธรรม ๖ อธิปไตย 
๓  มิจฉาวณิชชา ๕  อริยวัฑฆิ 
๕  โภคอาทิยะ ๕ 
- คริสต์ศาสนา  ได้แก่ บัญญัติ  
๑๐ ประการ (เฉพาะที่
เก่ียวข้อง) 
- ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลัก
จริยธรรม (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒๒. เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรม ความร่วมมือของ
ทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 

- สภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม 

มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ  
ตระหนักและปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี  และ
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

๑.ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน
ที่ดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง 

- ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษ ุ
- การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ 
เช่น การศึกษา 
การปฏิบัติธรรมและการเป็น
นักบวชที่ดี 
- คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
- หน้าท่ีและบทบาทของ
พระภิกษุในฐานะพระนัก 
เทศก์ พระธรรมทูต พระธรรม
นาริก พระวิทยากร 
พระวิปัสสนาจารย์และพระ
นักพัฒนา 
- การปกป้องคุ้มครอง 
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย 
- การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทาง
กาย  วาจาและใจ ท่ี
ประกอบด้วยเมตตา 
- การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 
- การรักษาศลี ๘ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกขององค์กรชาวพุทธ 
- การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลัก
ทิศเบื้องบนในทิศ ๖ 
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ใน
ปกครองตามหลักทศิเบื้องล่าง
ในทิศ ๖ 
- การปฏิสันถารตามหลัก 
ปฏิสันถาร ๒ 
- หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก 
อุบาสิกาที่มีต่อ 
สังคมไทยในปัจจุบัน 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ตามหลักทิศ

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เบื้องหลังในทิศ ๖ 
- การบำเพ็ญตนให้แป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 
- การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่างๆ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 
- การรักษาศลี ๘ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกขององค์กรชาวพุทธ 
- การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลัก
ทิศเบื้องบนในทิศ ๖ 
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ ใน
ปกครองตามหลักทศิเบื้องล่าง
ในทิศ ๖ 
- การปฏิสันถารตามหลัก 
ปฏิสันถาร ๒ 
- หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก 
อุบาสิกาที่มีต่อ 
สังคมไทยในปัจจุบัน 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ตามหลักทิศ
เบื้องหลังในทิศ ๖ 
- การบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 

 ๒. ปฏิบัติตนถูกต้อง
ตามศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
หลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

- ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
- ศาสนพิธีเน่ืองด้วยพุทธบัญญัติ 
เช่น พิธีแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน 
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา 
เป็นต้น 
- ศาสนพิธีที่นำพระพุทธศาสนา
เข้าไปเกี่ยวเน่ือง เช่น การ
ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่าง ๆ 
- ความหมาย ความสำคัญ คติ
ธรรมในพิธีกรรม บทสวด 
มนต์ของนักเรียน งานพิธี 
คุณค่าและประโยชน์ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- พิธีบรรพชาอุปสมบท 
คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา
อุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร 
ประโยชน์ของการบรรพชา
อุปสมบท 
- บุญพิธี  ทานพิธี กุศลพิธี 
- คุณค่าและประโยชน์ของศา
สนพิธี 

สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจ
และปฏิบัติตนตามหน้าท่ี
ของการเป็นพลเมืองดี  มี
ค่านิยมที่ดีงาม  และธำรง
รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

๑.วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติและ
สังคมโลก 

- กฎหมายแพ่งเก่ียวกับนิติ
กรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขาย
ฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน 
จำนำ จำนอง 
- กฎหมายอาญา เช่น ความผิด
เก่ียวกับทรัพย์  ความผิด
เก่ียวกับชีวิตและร่างกาย 
- กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายการ
รับราชการทหาร กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน  กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญ
ของโครงสร้างทางสงัคม 
การขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

- โครงสร้างทางสงัคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
 - สถาบันทางสังคม 
- การขัดเกลาทางสังคม 
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 การแก้ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาทางสังคม 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจ
ความหมาย  ความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ 

 

๑.ตระหนักถึงความสำคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

- เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่
มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
- ความสำคัญของเวลาและยุค
สมัยทางประวัติศาสตร ์

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒. สร้างองคค์วามรู้ใหม่

ทางประวัติศาสตร์โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 

- ข้ันตอนของวิธีการทางประวัต
ศาสตร์ โดยนำเสนอตัวอย่างที
ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร ์
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

มาตรฐาน ส ๔.๓   
เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ไทย  มีความรักความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย 

 

๑.วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ
ของประวัติศาสตร์ไทย 

- ประเด็นสำคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด
เก่ียวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อ
สังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผล
ของการปฏิรูป ฯลฯ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย 
๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริมความสร้างสรค์  
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
๔.วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลำคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย 

- บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนา
ชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
สังคมไทย 
- ผลงานของบุคคลสำคัญทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย 
- ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

๕. วางแผนกำหนด
แนวทางและการมัส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 

- สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
- วิถีชีวิตของคนไทยในสมัย
ต่างๆ 
- การสืบทอดและเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย 



190 
 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
- วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๑ รายวิชา  สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๔/๑ -ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับศาสนา 
- ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อ
ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

๓ ๗ 

๒. ประวัติและความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา พุทธ
ประวัติ 

ส ๑.๑ ม.๔/๓-๔ - พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 
- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกต้อง 
- การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
- พุทธประวัติด้านการบริหารและธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา 

๓ ๗ 

๓. หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๓ 
         ม.๔/๒๑ 

- พระรัตนตรัย 
- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ 
- อริยสัจ ๔ 
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
- ขันธ์ ๕ 
- นามรูป 
- โลกธรรม ๘ 
- จิต , เจตสิก 

๓ ๗ 

๔ ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกาและชาดก 

ส ๑.๑ ม.๔/๔ -พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระอัสสช ิ
- พระกีสาโคตมีเถรี 
- พระนางมัลลิกา 
- หมอชีวก โกมารภัจ 
- ชาดก 
- เวสสันดรชาดก 

๓ ๕ 

๕ หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาว
พุทธและการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุและชาวพุทธ 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๔ 
ส ๑.๒ ม.๔/๑-๓ 

- ชาวพุทธตัวอย่าง 
- พระนาคเสน –พระยามิลินท์ 
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
- พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
- สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
- ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 
- การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น การศึกษา 
การปฏิบัติธรรม และการเป็นนักบวชที่ดี 
 
 

๒ ๙ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๖ พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต
และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๓ 
         ม.๔/๑๕ 

-พระไตรปิฎก 
- ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก 
- พุทธศาสนสุภาษิต 
- จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ  จิตท่ีฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ 
- นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา สฺสยนฺติ  บัณฑิตย่อมไม่
แสดงอาการข้ึนๆ ลงๆ 
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต  คนที่ใม่ถูกนินทาไม่มี
ในโลก 
- โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ  ฆ่าความโกรธได้  ย่อม
เป็นสุข 

๓ ๘ 

๗ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระ
พุทธ ศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๔/๒-๔ - ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 
- ศาสนพิธีเน่ืองด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธีแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวาย
สังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธี
ปวารณา เป็นต้น 
- ศาสนพิธีที่นำพระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวเน่ือง เช่น การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาส
ต่างๆ 
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ข้ันเตรียมการ 
- ข้ันพิธีการ 
- หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับวันสำคัญ
และเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่น 

๓ ๘ 

๘ การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญา 

ส ๑.๑ ม.๔/๑๙ - สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา   
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญตามหลักสติ
ปัฏฐาน 
- นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชวิตและสังคม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ๑๐ วิธี (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ) 
ส่วนประกอบ แบบสามัญลักษณะ  แบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และแบบวิภัช ชวาท) 

๓ ๘ 

๙ พระพุทธ ศาสนากับการ
แก้wไขปัญหาและพัฒนา
สังคม 

ส ๑.๑ ม.๔/๒๒ - สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ๓ ๘ 

๑๐ กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ส ๒.๑ ม.๔/๑ - กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น 
ซื้อ  ขาย  ขายฝาก เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ  กู้ยืม
เงิน จำนวน จำนอง 
 

๕ ๙ 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑๑ โครงสร้างทางสงัคมและ
การจัดระเบียบทางสังคม 

ส ๒.๑ ม.๔/๒ -โครางสร้างทางสงัคม 
  - การจัดระเบียบทางสังคม 
  - สถาบันทางสังคม 
 - การขัดเกลาทางสังคม 

๓ ๘ 

๑๒ สิทธิมนุษยชน ส ๒.๑ ม ๔/๒ -ความหมาย ความสำคัญแนวคิดและหลักการ
ของแนวคิดหลักการของ 
- สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
- บทบัญญัติของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

๓ ๘ 

๑๓ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 

ส ๒.๑ ม ๔/๒ - ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
ที่สำคัญ 

๓ ๘ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๓ รายวิชา  ประวัติศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
ลำดั
บที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๔/๑ -เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์
สากล 
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ
สังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)  
- ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

๕ ๒๕ 

๒ วิธีการทางประวัติ
ศสาตร ์

ส ๔.๑ ม.๔/๒ - ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
นำเสนอตัวอย่างทีละข้ันตอนอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร ์
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศสาตร์ 

๕ ๒๐ 

๓ การแพร่ 

กระจายทาง
วัฒนธรรม 

ส ๔.๒ ม.๔/๑ - อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม
ลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนส์ ฮวงโห สินธุ และ
อารยธรรมกรีก-โบราณ 
- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
- วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดิ
นิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น 
- ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติใน
โลก 
- สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
เช่น  - เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine 
Eleven) 
    - การขาดแคลนทรัพยากร 
    - การก่อการร้าย 
    - ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 

๕ ๒๕ 

๔ การเปลี่ยน 

แปลงทางวัฒนธรรม 

ส ๔.๒ ม.๔/๒ - เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน เช่น ระบอบฟิวดัล การฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา การสงครามครูเสด การสำรวจทางทะเล 
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติ 

๕ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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    โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๒ รายวิชา  สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. องค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส ๔.๑ ม.๔/
๒ 
ส ๔.๓ ม.๔/๑ 

-ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอตัวอย่าง
ทีละข้ันอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร ์
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
- ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด
เก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผล
ของการปฏิรูป ฯลฯ 

๑๐ ๒๕ 

๒. พระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย 

ส ๔.๓ ม.๔/
๒-๔ 

-บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย
ในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกท่ีมีต่อ
สังคมไทย 

๑๐ ๒๐ 

๓. ภูมิปัญญาไทยกับ
การอนุรักษ ์

ส ๔.๓ ม.๔/
๔-๕ 

-ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

๑๐ ๒๕ 

๔ บุคคลสำคัญ ส ๔.๓ ม.๔/
๔-๕ 

-บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย
ในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
สังคมไทย 
- ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มี
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 
- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

๑๐ ๓๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๑๐๔ รายวิชา  ประวัติศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ องค์ความรู้
ประวัติศาสตร์
ไทย 

ส ๔.๑ ม.๔/๒ 
ส ๔.๓ ม.๔/๑ 

-ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
นำเสนอตัวอย่างทีละข้ันอย่างชัดเจน 
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร ์
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
- ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มี
ต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผล
ของการปฏิรูป ฯลฯ 

๕ ๒๕ 

๒ พระมหากษัตริย์
กับสังคมไทย 

ส ๔.๓ ม.๔/๒-๔ 
 

-บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและ
รักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย 
-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกท่ี
มีต่อสังคมไทย 

๕ ๒๐ 

๓ ภูมิปัญญาไทยกับ
การอนุรักษ ์

ส ๔.๓ ม.๔/๔-๕ 
 

-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่
มีต่อสังคมไทย 
-ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่
มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 

-ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน 

๕ ๒๕ 

๔ บุคคลสำคัญ ส ๔.๓ ม.๔/๔-๕ -บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและ
รักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทย 
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ี
มีต่อสังคมไทย 
- ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย 

๕ ๓๐ 
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- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน 

รวม ๒๐  ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑   
 รู้และเข้าใจประวัติ  
ความสำคัญ  ศาสดา  
หลักธรรมของระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธา
ที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และ
ปฏิบัติตามหลักธรรม  เพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๒. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การ
ก่อต้ัง วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

- พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
(การตรัสรู้)  

- การก่อต้ังพระพุทธศาสนา 
วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติด้าน
การบริหารและการธำรง
รักษาศาสนาหรือวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

- พุทธประวัติด้านการบริหาร
และการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา 

๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทาง
สายกลางในพระพุทธ 
ศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและ
วิธีการที่เป็นสากลและมีข้อ
ปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

๖. วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธ 
ศาสนาหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

-ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 

๗. วิเคราะห์หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

- หลักการพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร์ 
- การคิดตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนาและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ของ 

๘. วิเคราะห์การฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง
และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

- พระพุทธศาสนาเน้นการ
ฝึกหัดอบรมตน การ
พ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เข้าใจ  
ตระห นั กและปฏิ บั ติ ต น
เป็ นศาส นิกชนที่ ดี   และ
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

๑.ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่
ดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง 

- ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
ต่อพระภิกษุ 
- การเข้าใจในกิจของ
พระภิกษุ เช่น การศึกษา  
การปฏิบัติธรรมและการเป็น

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักบวชที่ดี 

- คุณสมบัติทายกและ
ปฏิคาหก 
- หน้าท่ีและบทบาทของ
พระภิกษุในฐานะพระนัก 
เทศก์ พระธรรมทูต พระ
ธรรมนาริก พระวิทยากร 
พระวิปัสสนาจารย์และพระ
นักพัฒนา 
- การปกป้องคุ้มครอง 
พระพุทธศาสนาของพุทธ
บริษัทในสังคมไทย 
- การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
ทางกาย  วาจาและใจ ท่ี
ประกอบด้วยเมตตา 
- การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม 
- การรักษาศลี ๘ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกขององค์กรชาวพุทธ 
- การเป็นชาวพุทธที่ดีตาม
หลักทิศเบื้องบนในทิศ ๖ 
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ใน
ปกครองตามหลักทศิเบื้อง
ล่างในทิศ ๖ 
- การปฏิสันถารตามหลัก 
ปฏิสันถาร ๒ 
- หน้าท่ีและบทบาทของ
อุบาสก อุบาสิกาที่มีต่อ 
สังคมไทยในปัจจุบัน 
    - การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 
๖ 
- การบำเพ็ญตนให้แป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 
- การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่างๆ 

๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม 
- การรักษาศลี ๘ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกขององค์กรชาวพุทธ 
- การเป็นชาวพุทธที่ดีตาม
หลักทิศเบื้องบนในทิศ ๖ 
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ ใน
ปกครองตามหลักทศิเบื้อง
ล่างในทิศ ๖ 
- การปฏิสันถารตามหลัก 
ปฏิสันถาร ๒ 
- หน้าท่ีและบทบาทของ
อุบาสก อุบาสิกาที่มีต่อ 
สังคมไทยในปัจจุบัน 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ตามหลักทิศ
เบื้องหลังในทิศ ๖ 
- การบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 

๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศา
สนพิธี พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

- ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
- ศาสนพิธีเน่ืองด้วยพุทธ
บัญญัติ เช่น พิธีแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน 
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธี
ปวารณา เป็นต้น 
 - ศาสนพิธีที่นำ
พระพุทธศาสนาเข้าไป
เก่ียวเน่ือง เช่น การทำบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่าง ๆ 
- ความหมาย ความสำคัญ 
คติธรรมในพิธีกรรม บทสวด 
  มนต์ของนักเรียน งานพิธี 
คุณค่าและประโยชน์ 
- พิธีบรรพชาอุปสมบท 
คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา
อุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร 
ประโยชน์ของการบรรพชา
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อุปสมบท 
- บุญพิธี  ทานพิธี กุศลพิธี 
- คุณค่าและประโยชน์ของศา
สนพิธี 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม คติ
ธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับวัน
สำคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่สำคัญของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

- หลักธรรม/คติธรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับวันสำคัญและ
เทศกาลที่สำคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
อื่น 
- การปฏิบัติตนที่ถูกต้องใน
วันสำคัญและเทศกาลที่
สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่น 

 

สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนิน 
วิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  
มีค่านิยมที่ดีงาม  และธำรง
รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข 

 

๓. ปฏิบัติตนและมีส่วน
สนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

- คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
เช่น 
- เคารพกฎหมายและกติกา
สังคม 
- เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและบุคคลอื่น 
- มีเหตุผล รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคม 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง 
- มีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อม 
- มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เป็น
ตัวกำหนดความคิด- 
กฎหมายแพ่งเก่ียวกับนิติ
กรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย 
ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง 
- กฎหมายอาญา เช่น 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์
ความผิด เกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย 
- กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่ง

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
- โครงสร้างทางสงัคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
- สถาบันทางสังคม 
- การขัดเกลาทางสังคม 
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
- การแก้ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาทางสังคม 
- คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
เช่น 
- เคารพกฎหมายและกติกา
สังคม 
- เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและบุคคลอื่น 
- มีเหตุผล รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคม 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง 
- มีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อม 
- มีคุณธรรมจริยธรรมใช้เป็น
ตัวกำหนดความคิด 

๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพัฒนา 

- ความหมาย ความสำคัญ 
แนวคิดและหลักการของสิทธิ
มนุษยชน 
- บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อ
ประเทศไทย 
- สาระสำคัญของปฏิญญา
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
- บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน 
- ปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศและแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนา 

มาตรฐาน ส ๒.๒   
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสงัคมปจัจุบัน  
ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๑.วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่
สำคัญในประเทศ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 

- ปัญหาการเมืองสำคัญที่
เกิดข้ึนภายในประเทศ 
- สถานการณ์การเมืองการ
ปกครองของสังคมไทยและ
สังคมโลก และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน 
- อิทธิพลของระบบการเมือง
การปกครองที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

 ๒. เสนอแนวทางทางการ
เมืองการปกครองที่นำไปสู่
ความเข้าใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ  

- การประสานประโยชน์
ร่วมกันระหว่างประเทศ เช่น 
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ 
- การแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ช่วยเหลือและส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 

 ๔. เสนอแนวทางและมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ 

- การตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น 
การตรวจสอบโดยองค์กร
อิสระ การตรวจสอบโดย
ประชาชน 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑   
เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

๑.อภิปรายการกำหนดราคา
และค่าจ้างในระบบเศรษฐกจิ 

- ระบบเศรษฐกจิของโลกใน
ปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
- ตลาดและประเภทของ
ตลาด ข้อดีและข้อเสียของ
ตลาดประเภทต่างๆ 
- การกำหนดราคาตามอุป
สงค์และอุปทาน การกำหนด
ราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีใน

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

สังคมไทย 
-การกำหนดค่าจ้าง กฎหมาย
เก่ียวข้องและอัตราค่าจ้าง
แรงงานในสังคมไทย 
- บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่าย
และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 

- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิตของ
ตนเอง และครอบครัว 
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและ
บริหาร 
- ปัญหาการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมา โดยการศึกษา
วิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
ผ่านมา 
- การพัฒนาประเทศที่นำ
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับปัจจุบัน 

๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 

- วิวัฒนาการของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย 
- ความหมายความสำคัญและ
หลักการของระบบสหกรณ ์
- ตัวอย่างและประเภทของ
สหกรณ์ในประเทศไทย 
- ความสำคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและ
ประเทศ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   
เข้าใจระบบและสถาบันทาง
เศรษฐกิจต่างๆ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก 

 

๑.อธิบายบทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน การคลัง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

- บทบาทของนโยบาย
การเงินและการคลงัของ
รัฐบาลในด้าน 
- การรักษาเสถียรภาพทา
เศรษฐกิจ 
- การสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิ 
- การรักษาดุลการค้าระหว่าง

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประเทศ 
- การแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคา 
-รายรับและรายจ่ายของรัฐที่
มีผลต่องบประมาณ หน้ี
สาธารณะ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
- นโยบายการเก็บภาษา
ประเภทต่างๆ และการใช้
จ่าย 
ของรัฐ 
- แนวทางการแก้ปัญหาการ
ว่างงาน 
- ความหมาย สาเหตุ และ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
ทางเศรษฐกจิ เช่น เงินเฟ้อ 
เงินฝืด 
- ตัวชี้วัดความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิ เช่น GDP, 
GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
- แนวทางการแก้ปัญหาของ
นโยบายการเงินการคลัง 

๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ 

- แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศ 
- บทบาทขององค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจทีส่ำคัญ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น 
WTO, NAFTA, EU, IMF, 
ADB, OPEC, FTA, APEC ใน
ระดับต่างๆ เขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ 
- ปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การ
พ่ึงพาการแข่งขันการขัดแย้ง
และการประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ 
- ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่
การพ่ึงพาทางเศรษฐกจิ 
- ผลกระทบจากการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ 
- ปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การ
พ่ึงพาการแข่งขัน การขัดแย้ง
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และการประสานประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ วิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๑   
เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของ
ธรรมชาติ  ใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมศิาตร์ใน
การค้นหา  วิเคราะห์  สรุป
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.ใช้เครื่องมือทางภูมศิาสตร์
ในการรวบรวมวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ให้
ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์
ภูมิอากาศและภูมิสังคมของ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่างๆ 

- การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ เช่น การ
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก 

มาตรฐาน ส ๕.๒   
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม  มี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
 

๒. ระบุมาตรการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การและการประสาน
ความร่วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเก่ียวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา บทบาทขององค์การ
และการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๑ รายวิชา  สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วิมุติ ส ๑.๑ ม.๕/๒ -พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด 

๓ ๗ 

๒. พุทธประวัติศาสดา ส ๑.๑ ม.๕/๓ - พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรง
รักษาพระพุทธศาสนา 

๓  ๗ 

๓. มรรคมีองค์ ๘ ส ๑.๑ ม.๕/๔ - พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดเป็นสายกลาง 

๓ ๗ 

๔ ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๕/๖ - ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ๓ ๗ 

๕ พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 

ส ๑.๑ ม.๕/๗ - หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

๓ ๗ 

๖ การฝึกอบรมตน ส ๑.๑ ม.๕/๘ - พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การ
พ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ 

๓ ๗ 

๗ ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๒ ม.๕/๑ - ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ ๓ ๗ 

๘ ศาสนพิธี ส ๑.๒ ม.๕/๒ - วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอัฏฐมีบูชา 

๓ ๗ 

๙ หลักธรรมคติธรรม ส ๑.๒ ม.๕/๔ -หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเน่ืองวันสำคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 

๓ ๘ 

๑๐ พลเมืองดีของประเทศ 
ชาติและสังคม 

ส ๒.๑ ม.๕/๓ -คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก 

๒ ๗ 

๑๑ สิทธิมนุษยชน ส ๒.๑ ม.๕/๔ -สาระสำคัญของปฏิญญาสากล 
- ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 

๒ ๗ 

๑๒ การเมืองในประเทศ ส ๒.๒ ม.๕/๑ -ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศ 

๓ ๗ 

๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ส ๒.๒ ม.๕/๒ -การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 

๓ ๘ 

๑๔ อำนาจรัฐ ส ๒.๒ ม.๕/๔ -การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

๓ ๗ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๓ รายวิชา  ประวัติศาสตร์ ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ช่วงเวลาและยุค
สมัย 

ส ๔.๑ ม.๕/๑ -เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากล 

- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

- ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

๘ ๔๐ 

๒ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๕/๒ -ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
นำเสนอตัวอย่างทีละข้ันตอนอย่างชัดเจน 

- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร ์

๔ ๓๐ 

๓ อิทธิพลของอารย
ธรรม 

ส ๔.๑ ม.๕/๑๓ -อารยธรรมของโลกยุคโบราณได้แก่ อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห 
สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน 

- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกัน
และกัน 

๘ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  วิชา ส ๓๒๑๐๓ รายวิชา  สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๑ ม.๕/๑ -ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

๒ ๑๐ 

๒. ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ๓.๑ ม.๕/๒ -การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินของตนเอง
และครอบครัว 
- การพัฒนาประเทศที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฉบับปัจจุบัน 

๔ ๑๐ 

๓. ระบบสหกรณ ์ ส ๓.๑ ม.๕/๓ -ความหมาย ความสำคัญและหลักการของระบบสหกรณ ์
- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 

๓ ๑๐ 

๔ การเงินการคลงั ส ๓.๒ ม.๕/๑ - บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลใน
ด้าน- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
- การแทรกราคาและการควบคุมราคา 

๖ ๑๐ 

๕ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
 

ส ๓.๒ ม.๕/๓ - บทบาทขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPCA , FTA , APEC 

๕ ๑๐ 

๖ การเปลี่ยน 
แปลงของพ้ืนที่ 

ส ๕.๑ ม.๕/๓ -การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และทวีปต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัว
ของแผ่นเปลือกโลก 

๕ ๒๐ 

๗ การกระทำของ
มนุษย์หรือ
ธรรมชาติ 

ส ๕.๑ ม.๕/๓ -การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความ
แห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปปรวน 

๕ ๑๐ 

๘ ทรัพยากรทาง
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมโลก 

ส ๕.๒ ม.๕/๑ -การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลก 
- การเกิดภูมิสังคมใหม่ๆ ในโลก 
- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย 

๕ ๑๐ 

๙ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

ส ๕.๒ ม.๕/๒ - มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์การและ
การประสานความร่วมมือทั้งภานในประเทศและนอก
ประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทาง
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

๕ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๑๐๔ รายวิชา  ประวัติศาสตร์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 
ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การเปลี่ยน 

แปลงของสังคม
โลก 

ส ๔.๒ ม.๕/๒ -เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เช่น ระบอบฟิวดัล 
การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการสงครามครูเสด การ
สำรวจทางทะเล การปฏริูปศาสนา การปฏิวัติ 

๑๔ ๔๐ 

๒ การขยาย
อิทธิพลของ
ยุโรป 

ส ๔.๒ ม.๕/๓ -วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดิ
นิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น 

- ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติ
ในโลก 

๑๒ ๓๐ 

๓ สถานการณ์โลก
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ส ๔.๒ ม.๕/๔ -สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ เช่น  

   - เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑  

     (Nine Eleven) 

  - การขาดแคลนทรัพยากร 

   - การก่อการร้าย 

   - ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ 

๑๔ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑   
 รู้และเข้าใจประวัติ  
ความสำคัญ  ศาสดา  
หลักธรรมของระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นับถือและศาสนาอื่น  มี
ศรัทธาท่ีถูกต้อง  ยึดมั่น  
และปฏิบัติตามหลักธรรม  
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

๒. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง 
วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

- พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
(การตรัสรู้)  

- การก่อต้ังพระพุทธศาสนา 
วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา
และปัญญาท่ีถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

- พระพุทธศาสนาเน้นการ
พัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกต้อง 

๙. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่ง
เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งการศึกษา 
- พระพุทธศาสนาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
และวิธีการแก้ปัญหา 

๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
ในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่ง
ประโยชน์และสันติภาพบุคคล 
สังคมและโลกหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้
ประมาท 
- พระพุทธศาสนามุ่ง
ประโยชน์สุขและสันติภาพแก่
บุคคล สังคมและโลก 

๑๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืนหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

- พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกจพอเพียงและ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 

๑๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาท่ีสมบรูณ์ การเมือง
และสันติภาพหรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

- ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการศึกษา
ที่สมบูรณ ์
- ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการเมือง 
- ความสำคัญของ



212 
 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่างการดำเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

- พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 
- พระอัสสชิ                      
- พระกิสาโคตมีเถรี 
- พระนางมัลลิกา              
 - หมอชีวก โกมารภัจ 
- พระอนุรุทธะ                 
 - พระองคุลิมาล 
- พระธัมมทินนาเถรี         
- จิตตคหบดี 
- พระอานนท์                   
- พระปฏาจาราเถรี 
- จูฬสุภัททา                    
- สุมนมาลาการ 
ชาดก 
- เวสสันดรชาดก              
- มโหสธชาดก 
- มหาชนกชาดก 
ชาวพทุธตัวอย่าง 
- พระนาคเสน  - พระยามิ
ลินท ์
- สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขม
จารี) 

 - พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
- สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
- สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
- พระธรรมโกศาจรย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ) 
- พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 
- ดร.เอ็มเบดการ์ 
- พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺ
โท) 
- พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตโต) 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- อนาคาริก ธรรมปาละ 

๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการทำ
ความดี ความชั่ว สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง
ตามหลักธรรม จริยธรรมและ
กำหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ดำเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็น
ชาติอย่างสมานฉันท์ 

- ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทำ
ความดี ความชั่ว 
- โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิด
แบบอริยสัจ 
- หลักธรรมตามสาระการ
เรียนรู้ข้อ ๑๓ 
 

๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆโดยสังเขป 

- ประวัติพระพุทธเจ้ามุฮัมมัด  
พระเยซู 

๑๘. ตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของค่านิยม 
จริยธรรมที่เป็นตัวกำหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพ่ือขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

- คุณค่าและความสำคัญของ
ค่านิยมและจริยธรรม 
- การขจัดความขัดแย้งเพ่ือ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่นและ
มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนา
จิตและพัฒนาการเรียนร้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี 
(เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ แบบสามัญญ
ลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน และแบบวิภัชชวาท)     
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ 
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ 
๕) วิธีคิแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 
๖) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-
คุณค่าเทียม 
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทางออก 
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้า
คุณธรรม 
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน 
๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

๒๐. สวดมนต์  แผ่เมตตาและ
บริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานหรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

- สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา   
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 
- นำวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนา 
การเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สาระที่ ๒ หน้าทีพ่ลเมือง 
วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   
เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดี
งาม  และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

 

๕. วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้อง
มีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากล 

- ความหมายและความสำคัญ
ของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและความสำคัญ
ของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ 
- การปรับปรงุเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล 
- แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 
 
 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑  
เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการ
ผลิตและการบริโภค  การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการดำรงชีวิต

๔. วิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน 
- แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 
- ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่
ประสบความสำเรจ็ในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อย่างมีดุลยภาพ 
 

มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

มาตรฐาน ส ๓.๒   
เข้าใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกจิต่างๆ 
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความ
จำเป็นของการร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกจิในสังคมโลก 

 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกจิในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 

- วิวัฒนาการของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกจิในยุค
โลกาภิวัฒน์ของไทย 
- ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผล
ต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกจิของประเทศที่มี
ต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า
และบริการ 
- การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 
- บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศในเวทีการเงินโลกที่มี
ผลกับประเทศไทย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน ส ๕.๒   
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาตและสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินทั้งในประเทศไทย
และโลก 

- การใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินทั้งในประเทศไทย
และโลก 

๕. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการดำเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

- การแก้ปัญหาและการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๓๑๐๑ รายวิชา  สังคมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พุทธประวัติ ส ๑.๑  ม.๖/๒ 
          ม.๖/๕ 
          ม.๖/๙-
๑๐ 

-พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด 
(การตรัสรู้) การก่อต้ัง 
- พระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่ 
- พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา 
- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
- พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา 
- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล 
สังคมและโลก 

๑๐ ๒๕ 

๒. พุทธศาสนากับ
การดำเนินชีวิต 

ส ๑.๑ ม.๖/๑๑-
๑๒ 
         ม.๖/๑๗-
๑๙ 
 

-พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาท่ี
สมบูรณ ์
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง 
- คุณค่าและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรม 

๑๐ ๒๐ 

๓. วัฒนธรรมไทย ส ๒.๑ ม.๖/๕ -ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ 
- การปรับปรงุเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล 
- แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ ดีงาม 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

๑๐ ๒๕ 

๔ เศรษฐศาสตร ์ ส ๓.๑ ม.๖/๔ 
ส ๓.๒ ม.๖/๒ 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสของชุมชน 
- ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 
- วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัฒน์ของไทย 
- ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกจิของประเทศที่
มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและ
บริการ 
- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

๑๐ ๓๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  วิชา ส ๓๓๑๐๓ รายวิชา  สังคมศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ชาวพุทธตัวอย่าง ส ๑.๑ ม.๖/๑๔ 
         ม.๖/๑๖ 

-พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
-พระอัสสช ิ
-พระกีสาโคตมีเถร ี
-พระนางมัลลิกา 
-หมอชีวก โกมารภัจ 
-พระอนุรุทธะ 
-พระองคุลิมาล 
-พระธัมมทินนาเถรี 
-จิตตคหบดี 
-พระอานนท์ 
-พระปฏาจาราเถร ี
-จูฬสุภัททา 
-สุมนมาลาการ 
- ชาดก 
-เวสสันดรชาดก        
 -มโหสธชาดก 
-มหาชนกชาดก 
- ชาวพุทธตัวอย่าง 
-พระนาคเสน 
-พระยามิลินท์ 
-สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
-พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
-สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
-พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) 

๑๐ ๒๕ 

๒. ศาสนพิธี ส ๑.๑ ม.๖/๒๐ -สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
-รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน 
-นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม 

๑๐ ๒๐ 

๓. คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส ๕.๒ ม.๖/๓-๔ -การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
-การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินทั้งใน
ประเทศและโลก 

๑๐ ๒๕ 
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๔ การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ส ๕.๒ ม.๖/๕ -การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

๑๐ ๓๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เข้าใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ 
 

๑.อธิบายกระบวนการสร้าง
เสริมและดำรงประสิทธิภาพ
การทำงาน ของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ   

กระบวนการสร้างเสริม

และดำรงประสิทธิภาพการ

ทำงานของระบบอวัยวะ

ต่างๆ  

-  การทำงานของระบบ

อวัยวะต่างๆ   
-  การสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพของอวัยวะ
ต่างๆ  (อาหาร  การออก
กำลังกาย  นันทนาการ  
การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.วางแผนดูแลสุขภาพตาม
ภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

การวางแผนดูแลสุขภาพ
ของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจ
และเห็นคุณค่าตนเอง  
ครอบครัว  เพศศึกษา  และ
มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
 

๑.วิเคราะห์อิทธิพลของ
ครอบครัว  เพ่ือน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
ทางเพศและการดำเนินชีวิต 

อิทธิพลของครอบครัว  
เพ่ือน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรม
ทางเพศ และการดำเนิน
ชีวิต 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๒.วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่อง
เพศ  ตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรม อ่ืน ๆ 

  ค่านิยมในเรื่องเพศตาม
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่น ๆ 

๔.วิเคราะห์สาเหตุและผลของ
ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างนักเรียน  หรือ
เยาวชนในชุมชน  และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างนักเรียนหรือ
เยาวชนในชุมชน  
-  สาเหตุของความขัดแย้ง 
-  ผลกระทบที่เกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่าง
นักเรียน หรือเยาวชนใน
ชุมชน 
-  แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่อาจเกิดจาก
ความขัดแย้งของนักเรียน
หรือเยาวชนในชุมชน 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว 
การออกกำลังกาย การเล่น
เกม กีฬาไทย และกีฬา
สากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจมี

๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต่างๆ  ในการเล่นกีฬา   
 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
การเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง 
ๆ ในการเล่นกีฬา 
 การวิเคราะห์ความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับการ

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทักษะในการเคลื่อนไหว  
กิจกรรมทางกาย  การเล่น
เกม  และกีฬา 
  
 

 

เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  
ในการเล่นกีฬา 

๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.ใช้ความสามารถของตนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของทีม คำนึงถึง
ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม 

การใช้ความสามารถของ
ตนในการเล่นกีฬา  เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของทีม  โดย
คำนึงถึง ผลที่เกิดต่อผู้อื่น
และสังคม 

๓.เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคล / คู่  กีฬา
ประเภททีมได้อย่างน้อย ๑ 
ชนิด   
 

กีฬาประเภทบุคคล / คู่  
ประเภททีม  เช่น  ฟุตซอล  
รักบี้ฟุตบอล  ยิมนาสติก  
ลีลาศ   ซอฟท์บอล  
เทนนิส  เซปักตะกร้อ   
มวยไทย  กระบี่กระบอง   
พลอง  ง้าว 

๔.  แสดงการเคลื่อนไหวได้
อย่างสร้างสรรค ์

การเคลื่อนไหวที่
สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
เข้าจังหวะ  เชียร์ลีดเดอร์ 

๕.  เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการนอกโรงเรียน 
และนำหลักการแนวคิด     
ไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

การนำหลักการและ
แนวคิดของกิจกรรม
นันทนาการไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม 

มาตรฐาน พ ๓.๒   
 รักการออกกำลังกาย  การ
เล่นเกม  และการเล่นกีฬา  
ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพ
สิทธิ  กฎ  กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา  มีจิตวิญญาณใน
การแข่งขัน  และชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 

๑. ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ  และใช้
ความสามารถของตนเองเพ่ิม
ศักยภาพของทีม  ลดความ
เป็นตัวตน  คำนึงถึงผลที่เกิด
ต่อสังคม 

  การออกกำลังกายด้วยวิธี
ที่ชอบ   เช่น   
ฝึกกายบริหารแบบต่างๆ  
ข่ีจักรยาน   
การออกกำลังกายจากการ
ทำงาน 
ในชีวิตประจำวัน  การรำ
กระบอง  รำมวยจีน 
  การเล่นกีฬาประเภท
บุคคล  และประเภททีม      
  การใช้ความสามารถของ
ตนในการเพ่ิมศักยภาพ
ของทีมในการเล่นกีฬาและ
การเล่นโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคมการ
วางแผนกำหนดกิจกรรมการ
ออกกำลัง-กายและเล่นกีฬา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. อธิบายและปฏิบัติเก่ียวกับ
สิทธิ กฎ  กติกา  กลวิธีต่างๆ 
ในระหว่างการเล่น  การ
แข่งขันกีฬากับผู้อื่นและนำไป

สิทธิ  กฎ กติกาการเล่น
กีฬากลวิธี  หลักการรุก 
การป้องกันอย่าง
สร้างสรรค์ในการเล่นและ
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างต่อเน่ือง 

แข่งขันกีฬา 
  การนำประสบการณ์จาก
การเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๓. แสดงออกถึงการมีมารยาท
ในการดู การเล่นและการ
แข่งขันกีฬา  ด้วยความมี
น้ำใจนักกีฬา  และนำไปใช้
ปฏิบัติทุกโอกาส  จนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี 

การปฏิบัติตนในเรื่อง
มารยาทในการดู การเล่น  
การแข่งขัน  ความมีน้ำใจ
นักกีฬา บุคลิกภาพที่ดี 

๔. ร่วมกิจกรรมทางกายและ
เล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่น
ชมในคุณค่าและความงาม
ของการกีฬา 

ความสุขที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางกาย และ
เล่นกีฬา 
 คุณค่าและความงามของ
การกีฬา 

สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ดำรงสุขภาพ  การป้องกัน
โรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

๖. วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสมรรถภาพ
กายและสมรรถภาพกลไก 

การวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพกลไก 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๗. วิเคราะห์บทบาทและ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

  บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคล           
ที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน 

สาระที่ ๕ ความปลอดภัย
ในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกัน
และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สาร
เสพติด  และความรุนแรง 
 

๑. มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยา  การ
ใช้สารเสพติด  และความ
รุนแรง  เพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว  และสังคม 

   การจัดกิจกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยา  
สารเสพติด  และความ
รุนแรง 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการครอบครอง  การใช้
และการจำหน่ายสารเสพติด 

  การวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดจากการครอบครอง  
การใช้และการจำหน่าย
สารเสพติด  (ตนเอง  
ครอบครัว  เศรษฐกจิ  
สังคม) 
  โทษทางกฎหมายที่เกิด
จากการครอบครอง  การ
ใช้และการจำหน่ายสาร
เสพติด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา                 รหัสวิชา  พ ๓๑๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔              เวลา ๒๐ ช่ัวโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑  ระบบในร่างกาย  พ ๑.๑  ม.๔/๑  
 

-องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์  
-ระบบผิวหนัง 
-ระบบกระดูก 
-ระบบกล้ามเน้ือ 

๔ ๑๕ 

๒ สุขภาพของเราและ
ครอบครัว 

พ ๑.๑  ม.๔/๒ 
พ ๔.๑  ม.๔/๕ 
 

-การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ละ
วัย 
-การวางแผนในการดูแลสุขภาพ 
-งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้
ทางสุขภาพ 

๕ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ ค่านิยมทางเพศกับกับ
วัฒนธรรม 

พ ๒.๑ ม.๔/๒ -ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
-ค่านิยมในสังคมไทย 

๒ ๑๐ 

๔ ทักษะเพ่ือชีวิต 

 

พ ๒.๑  ม.๔/๑ 
          ม.๔/๔ 
 

-การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางเพศของวัยรุ่น 
-พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 
-ปัจยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
เพศ 

๔ ๑๕ 

๕ การใช้ยาและสารเสพติด พ ๕.๑ ม.๔/๑-๒ -สารเสพติด 
-ผลกระทบจากการใช้ยาและสาร
เสพติด 
 

๓ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา                 รหัสวิชา  พ ๓๑๑๐๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔              เวลา ๒๐ ช่ัวโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือ
สุขภาพ 

พ ๓.๑ ม.๔/๑ 

พ ๓.๒ ม.๔/๑ 
          ม.๔/๔ 
 

-การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของมนุษย์ 
-ระบบอวัยวะที่มีความสำคัญในการ
เคลื่อนไหวเพ่ือออกกำลังกาย 
-การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

๒ ๑๐ 

๒ มวยไทย พ ๓.๑  ม.๔/๒-
๓ 
พ ๓.๒  ม.๔/๑-
๔ 

-หลักในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 

๘ ๔๐ 

๓ การเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค์และกิจกรรม
นันทนาการ 

พ ๓.๑  ม.๔/๔-
๕ 

 

-การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ด้วย
กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

๕ ๒๕ 

๔ การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

พ ๔.๑  ม.๔/๖-
๗ 

-ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย 
-องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

๕ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เข้าใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
 

๑.อธิบายกระบวนการ
สร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพการทำงาน 
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ   

กระบวนการสร้างเสริมและดำรง

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

อวัยวะต่างๆ  

-  การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ   
-  การสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  
(อาหาร  การออกกำลังกาย  
นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ ฯลฯ) 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๓ การ
เคลื่อนไหว การออก
กำลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   
เข้าใจมีทักษะในการ
เคลื่อนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเล่นเกม  และ
กีฬา 
  
 

 

๑. วิเคราะห์ความคิด
รวบยอดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  
ในการเล่นกีฬา   
 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่น
กีฬา 
 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  
ในการเล่นกีฬา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.ใช้ความสามารถของ
ตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อ
ผู้อื่นและสังคม 

การใช้ความสามารถของตนในการ
เล่นกีฬา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม  
โดยคำนึงถึง ผลที่เกิดต่อผู้อื่นและ
สังคม 

๓.เล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากลประเภทบคุคล / 
คู่  กีฬาประเภททีมได้
อย่างน้อย ๑ ชนิด   
 

กีฬาประเภทบุคคล / คู่  ประเภททีม  
เช่น  ฟุตซอล  รักบี้ฟุตบอล  
ยิมนาสติก  ลีลาศ   ซอฟท์บอล  
เทนนิส  เซปักตะกร้อ   
มวยไทย  กระบี่กระบอง   พลอง  
ง้าว 

๔.  แสดงการเคลื่อนไหว
ได้อย่างสร้างสรรค ์

การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น 
กิจกรรมเข้าจังหวะ  เชียร์ลีดเดอร ์

๕.  เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการนอก
โรงเรียน และนำ
หลักการแนวคิด     ไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม 

การนำหลักการและแนวคิดของ
กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรงุและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

มาตรฐาน พ ๓.๒    
รักการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการเล่น

๑. ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  

 การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ชอบ   
เช่น   
ฝึกกายบริหารแบบต่างๆ  ข่ีจักรยาน   

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  
เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มี
น้ำใจนักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน  
และชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 
 

และใช้ความสามารถ
ของตนเองเพ่ิมศักยภาพ
ของทีม  ลดความเป็น
ตัวตน  คำนึงถึงผลที่เกิด
ต่อสังคม 

การออกกำลังกายจากการทำงาน 
ในชีวิตประจำวัน  การรำกระบอง  
รำมวยจีน 
  การเล่นกีฬาประเภทบุคคล  และ
ประเภททีม      
  การใช้ความสามารถของตนในการ
เพ่ิมศักยภาพของทีมในการเล่นกีฬา
และการเล่นโดยคำนึงถึงประโยชน์
ต่อสังคมการวางแผนกำหนดกิจกรรม
การออกกำลัง-กายและเล่นกีฬา 

๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง ๒. อธิบายและปฏิบัติ

เก่ียวกับสิทธิ  กฎ  
กติกา  กลวิธีต่างๆ  ใน
ระหว่างการเล่น  การ
แข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
นำไปสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่าง
ต่อเน่ือง 

สิทธิ  กฎ กติกาการเล่นกีฬา 
  กลวิธี  หลักการรุก การป้องกัน
อย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและ
แข่งขันกีฬา 
  การนำประสบการณ์จากการเล่น
กีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๓. แสดงออกถึงการมี
มารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขันกีฬา  
ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  
และนำไปใช้ปฏิบัติทุก
โอกาส  จนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี 

การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทในการ
ดู การเล่น  การแข่งขัน  ความมี
น้ำใจนักกีฬา  
  บุคลิกภาพที่ดี 

๔. ร่วมกิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข ชื่นชมใน
คุณค่าและความงามของ
การกีฬา 

ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย และเล่นกีฬา 
 คุณค่าและความงามของการกีฬา 

สาระที่ ๔ การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การสร้างเสริมสุขภาพ  
การดำรงสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค และการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 
 

๓. ปฏิบัติตนตามสิทธิ
ของผู้บริโภค 

สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่

๔. วิเคราะห์สาเหตุและ
เสนอแนวทางการ
ป้องกันการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย 
วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและ
ครอบครัว 

  สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของ
คนไทย เช่น โรคจากการประกอบ
อาชีพ  โรคทางพันธุกรรม  
   แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 
การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง  ครอบครัว 

๖. วางแผนและปฏิบัติ    การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพ
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก 

ทางกายและสมรรถภาพกลไก เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๗. วิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน 

บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคล           ท่ีมีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 

สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุ  
การใช้ยา  สารเสพติด  
และความรุนแรง 
 

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพ  หรือ
ความรุนแรงของคนไทย
และเสนอแนวทาง
ป้องกัน 

  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย
และเสนอแนวทางป้องกัน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๖.ใช้ทักษะการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความรุนแรง   

   ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 

๗. แสดงวิธีการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างถูกวิธี 

  วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา                 รหัสวิชา  พ ๓๒๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕              เวลา ๒๐ ช่ัวโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ระบบในร่างกาย พ ๑.๑  ม.๔/๑ 
 

-ระบบหายใจ 
-ระบบไหลเวียนโลหิต 
-ระบบย่อยอาหาร 
-ระบบขับถ่าย 

๔ ๒๐ 

๒ การช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ 

พ ๕.๑  ม.๕/๗ 
 

-วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
-หลักการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย 

๓ ๑๐ 

๓ ความรุนแรงในสังคม พ ๕.๑  ม.๕/๓ 
          ม.๕/๖ 
 

-การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง 
-การรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความรุนแรง 

๒ ๑๐ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 

๓ การเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 

พ ๔.๑  ม.๕/๔ 
 

-สถิติการเจ็บป่วยและการตายของคน
ไทย 
-แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย 

๔ ๑๕ 

๔ สิทธิผู้บริโภค พ ๔.๑ ม.๕/๓ -สิทธิพ้ืนฐานและบทบาทของผู้บริโภค 
-กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค 
-หน่วยงานดูแลคุ้มครองผูบ้ริโภค 

๕ ๑๕ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
  



229 
 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา           รหัสวิชา  พ ๓๒๑๐๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕              เวลา ๒๐ ช่ัวโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือ
สุขภาพ 

พ ๓.๑  ม.๕/๑  

 

-ระบบต่างๆ ในร่างกายที่
เก่ียวกับการเคลื่อนไหว 
-รูปแบบการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬา 

๒ ๑๐ 

๒ แบดมินตัน พ ๓.๑  ม.๕/๒-
๓ 

พ ๓.๒  ม.๕/๑-
๔ 

-หลักในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ดี 

๘ ๒๐ 

๓ การเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค์และกิจกรรม
นันทนาการ 

พ ๓.๑  ม.๕/๔-
๕ 

 

-การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค ์
ด้วยแอร์โรบิก 

๕ ๑๕ 

๔ การพัฒนาสมรรถภาพทาง
กาย 

พ ๔.๑  ม.๔/๖-
๗ 

-ความหมายและความสำคัญของ
สมรรถภาพทางกาย 
-องค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย 

๕ ๑๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 
 

 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑ 
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
 

๑.อธิบายกระบวนการ
สร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพการทำงาน 
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ   

กระบวนการสร้างเสริมและ

ดำรงประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบอวัยวะต่างๆ  

-  การทำงานของระบบอวัยวะ

ต่างๆ   
-  การสร้างเสริมและดำรง
ประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆ  
(อาหาร  การออกกำลังกาย  
นันทนาการ  การตรวจสุขภาพ 
ฯลฯ) 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเอง  ครอบครัว  
เพศศึกษา  และมี
ทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 
 

๓.เลือกใช้ทักษะที่
เหมาะสมในการป้องกัน  
ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว 

แนวทางในการเลือกใช้ทักษะ
ต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความ
ขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  
และครอบครัว 
-  ทักษะการสื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 
-  ทักษะการต่อรอง 
-  ทักษะการปฏิเสธ 
-  ทักษะการคิดวิเคราะห ์
-  ทักษะการตัดสินใจ  และ
แก้ไขปัญหา 
 ฯลฯ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๓ การ
เคลื่อนไหว การออก
กำลังกาย การเล่นเกม 
กีฬาไทย และกีฬา
สากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   
เข้าใจมีทักษะในการ
เคลื่อนไหว  กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม  
และกีฬา 
  
 

 

๑. วิเคราะห์ความคิด
รวบยอดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  
ในการเล่นกีฬา   
 

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ใน
การเล่นกีฬา 
 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบ
ต่างๆ  ในการเล่นกีฬา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.ใช้ความสามารถของ
ตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อ
ผู้อื่นและสังคม 

การใช้ความสามารถของตนใน
การเล่นกีฬา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของทีม  โดยคำนึงถึง ผลที่เกิด
ต่อผู้อื่นและสังคม 

๓.เล่นกีฬาไทย  กีฬา
สากลประเภทบคุคล / 
คู่  กีฬาประเภททีมได้
อย่างน้อย ๑ ชนิด   
 

กีฬาประเภทบุคคล / คู่  
ประเภททีม  เช่น  ฟุตซอล  
รักบี้ฟุตบอล  ยิมนาสติก  ลีลาศ   
ซอฟท์บอล  เทนนิส  เซปัก
ตะกร้อ   
มวยไทย  กระบี่กระบอง   
พลอง  ง้าว 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔.  แสดงการเคลื่อนไหว
ได้อย่างสร้างสรรค ์

การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น 
กิจกรรมเข้าจังหวะ  เชียร์ลีด
เดอร์ 

๕.  เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการนอก
โรงเรียน และนำ
หลักการแนวคิด     ไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม 

การนำหลักการและแนวคิดของ
กิจกรรมนันทนาการไปปรับปรงุ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และสังคม 

มาตรฐาน พ ๓.๒    
รักการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการ
เล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ  
มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  
กติกา มีน้ำใจนักกีฬา  
มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน  และชื่นชม  
ในสุนทรียภาพของการ
กีฬา 
 

๑. ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ  
และใช้ความสามารถ
ของตนเองเพ่ิมศักยภาพ
ของทีม  ลดความเป็น
ตัวตน  คำนึงถึงผลที่เกิด
ต่อสังคม 

  การออกกำลังกายด้วยวิธีที่
ชอบ   เช่น   
ฝึกกายบริหารแบบต่างๆ  ข่ี
จักรยาน   
การออกกำลังกายจากการ
ทำงาน 
ในชีวิตประจำวัน  การรำ
กระบอง  รำมวยจีน 
  การเล่นกีฬาประเภทบุคคล  
และประเภททีม      
  การใช้ความสามารถของตนใน
การเพ่ิมศักยภาพของทีมในการ
เล่นกีฬาและการเล่นโดย
คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมการ
วางแผนกำหนดกิจกรรมการออก
กำลัง-กายและเล่นกีฬา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. อธิบายและปฏิบัติ
เก่ียวกับสิทธิ  กฎ  
กติกา  กลวิธีต่างๆ  ใน
ระหว่างการเล่น  การ
แข่งขันกีฬากับผู้อื่นและ
นำไปสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติและใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่าง
ต่อเน่ือง 

สิทธิ  กฎ กติกาการเล่นกีฬา 
  กลวิธี  หลักการรุก การ
ป้องกันอย่างสร้างสรรค์ในการ
เล่นและแข่งขันกีฬา 
  การนำประสบการณ์จากการ
เล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๓. แสดงออกถึงการมี
มารยาทในการดู การ
เล่นและการแข่งขันกีฬา  
ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  
และนำไปใช้ปฏิบัติทุก
โอกาส  จนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี 

การปฏิบัติตนในเรื่องมารยาทใน
การดู การเล่น  การแข่งขัน  
ความมีน้ำใจนักกีฬา  
  บุคลิกภาพที่ดี 

๔. ร่วมกิจกรรมทางกาย ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วม
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข ชื่นชมใน
คุณค่าและความงามของ
การกีฬา 

กิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา 
 คุณค่าและความงามของการ
กีฬา 

สาระที่ ๔ การสร้าง
เสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ 
เห็นคุณค่าและมีทักษะ
ในการสร้างเสริม
สุขภาพ  การดำรง
สุขภาพ  การป้องกัน
โรค และการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 

๑. วิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน 

บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคล           ท่ีมีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. วิเคราะห์ อิทธิพล
ของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 

อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
 แนวทางการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย 

๖. วางแผนและปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพกายและ
สมรรถภาพกลไก 

   การวางแผนพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพกลไก 

๗. วิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
โรคในชุมชน 

  บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคล           ท่ีมีต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 
 

สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ  การใช้ยา  
สารเสพติด  และความ
รุนแรง 
 

๔. วางแผน  กำหนด
แนวทางลดอุบัติเหตุ 
และสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน 

  การวางแผน  กำหนดแนวทาง
ลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๕. ส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน 

  กิจกรรมการสร้างเสริมความ
ปลอดภัย  ในชุมชน 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา               รหัสวิชา  พ ๓๓๑๐๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖              เวลา  ๒๐  ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๑ 
  

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ระบบอวัยวะ พ ๑.๑  ม.๖/๑ 
 

-  องค์ประกอบของระบบอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกาย 
-  ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบ
ต่างๆในร่างกาย 
-  ระบบประสาท 
-  ระบบสืบพันธ์ุ 
-  ระบบต่อมไร้ท่อ 

๔ ๑๕ 

๒ ทักษะเพ่ือชีวิต พ ๒.๑  ม.๖/๓ 
พ ๔.๑   ม.๖/๒ 

-  ความหมายของทักษะชีวิต 
-  ความสำคัญทักษะชีวิต 
-  องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
-  ความสามารถในการตัดสินใจกับการ
แก้ไขปัญหา 
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการคิด
อย่างสร้างสรรค ์
- กลไกในการควบคุมอารมณ์กับกลไกใน
การควบคุมความเครียด 
- การเห็นคุณค่าของตนเองกับการ
รับผิดชอบต่อสังคม 

๕ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๒๐ 

๓ การสร้างเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคใน

ชุมชน 

พ ๔.๑   ม.๖/๑ 
 

-  แนวทางในการดำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
- แนวทางในการดำเนินงานป้องกันโรคใน
ชุมชน 

๕ ๑๕ 

๔ การสร้างเสริม
ความปลอดภัย

ในชุมชน 

พ ๕.๑   ม.๖/๔-๕ 
 

-  ความสำคัญของการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยสุขภาพ 
-  แนวทางในการดำเนินงานสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน 

๔ ๑๕ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา              รหัสวิชา  พ ๓๓๑๐๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๖              เวลา ๒๐ ช่ัวโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต        ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเคลื่อนไหวเล่นกีฬา พ ๓.๑  ม.๖/๑  

 

-ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
การเคลื่อนไหว 
-รูปแบบการเคลื่อนไหวใน
การเล่นกีฬา 

๒ ๑๐ 

๒ กรีฑา พ ๓.๑  ม.๖/๒-
๓ 
พ ๓.๒  ม.๖/๑-
๔ 

-การวางแผนการเล่นกีฬา 
-มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม
ที่ดี 

๘ ๕๐ 

๓ การเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค์และกิจกรรม
นันทนาการ 

พ ๓.๑  ม.๖/๔-
๕ 

 

-การเคลื่อนไหวอย่าง
สร้างสรรค ์
ด้วยกิจกรรมบริการ
อาสาสมัคร 

๕ ๒๐ 

๔ สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก 

พ ๔.๑  ม.๖/๖-
๗ 

-การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

๕ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔ ศิลปะ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาทัศนศลิป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑.วิเคราะห์การใช้
ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบใน
การสื่อความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ 

รู้อะไร จำแนกการใช้ทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบสื่อแบบ
ต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์การใช้ทัศน
ธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสื่อความหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.บรรยาย
จุดประสงค์และ
เน้ือหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์
ทางทัศนศิลป์  

รู้อะไร ลักษณะของจุดประสงค์
และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ 
และศัพท์ทางทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้ บรรยายจุดประสงค์
และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ 
โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป ์

๓.วิเคราะห์การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคนิคของศิลปิน
ในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป ์

รู้อะไร จำแนกและการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้ วิเคราะห์การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทัศนศิลป ์

๔.มีทักษะและเทคนิค
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และกระบวนการที่
สูงข้ึน ในการสร้าง
งานทัศนศิลป ์

รู้อะไร วิธีการเทคนิคการสร้าง
งานทัศนศิลป์โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และกระบวนการที่
สูงข้ึน  
ทำอะไรได้ มีทักษะและเทคนิค
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงข้ึน ในการ
สร้างงานทัศนศิลป ์

๕.สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ โดย
เน้นหลักการ
ออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

รู้อะไร วิธีการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ การใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ หลักการออกแบบและ
หลักการจัดองค์ประกอบศลิป ์
ทำอะไรได้ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยเน้นหลักการออกแบบและ
การจัดองค์ประกอบศิลป ์

๖.ออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ได้เหมาะ
กับโอกาสและ
สถานที่ 

รู้อะไร วิธีการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ ตามกาลเทศะ 
ทำอะไรได้ ออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาส
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสถานที่ 

๗.วิเคราะห์และ
อธิบายจุดมุ่งหมาย 
ของศิลปินในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เทคนิคและเน้ือหา 
เพ่ือสร้างสรรคง์าน
ทัศนศิลป ์
 
 

รู้อะไร จำแนกและชี้แจง 
จุดมุ่งหมาย ของศิลปินในการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค
และเน้ือหา วิธีการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้ วิเคราะห์และ
อธิบายจุดมุ่งหมาย ของศิลปิน
ในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เทคนิคและเน้ือหา เพ่ือ
สร้างสรรค์งานทัศนศลิป ์

๘.ประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ 

รู้อะไร วิธีการประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทฤษฎี
การวิจารณ์ศิลปะ 
ทำอะไรได้ ประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ 

๙.จัดกลุ่มงาน
ทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อน
พัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของ
ตนเอง 

รู้อะไร การจัดกลุ่มงาน
ทัศนศิลป์ การพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง 
ทำอะไรได้ จัดกลุ่มงาน
ทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อนพัฒนาการ
และความก้าวหน้าของตนเอง 

๑๐.สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย สากล
โดยศึกษาจากแนวคิด
และวิธีการสร้างงาน
ของศิลปินที่ตนชื่น
ชอบ 

รู้อะไร วิธีการสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย สากล แนวคิด
และวิธีการสร้างงานของศิลปิน 
ทำอะไรได้ สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทย สากลโดยศึกษา
จากแนวคิดและวิธีการสร้างงาน
ของศิลปินที่ตนชื่นชอบ 

๑๑.วาดภาพ ระบาย
สีเป็นภาพล้อเลียน 
หรือภาพการ์ตูนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน 

รู้อะไร วิธีการวาดภาพ ระบายสี
เป็นภาพล้อเลียน หรือภาพ
การ์ตูน และสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 
ทำอะไรได้ วาดภาพ ระบายสี
เป็นภาพล้อเลียน หรือภาพ
การ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

 
 
 
 

 

๑.วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและ
รูปแบบตะวันตก 

รู้อะไร จำแนกความแตกต่าง 
งานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบ
ตะวันตก 
 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.ระบุงานทัศนศิลป์
ของศิลปินที่มีชื่อเสียง 
และบรรยายผลตอบ
รับของสังคม 

รู้อะไร ลักษณะงานทัศนศิลป์
ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการ
ตอบรับของสังคม 
ทำอะไรได้ ระบงุานทัศนศิลป์
ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของสงัคม 
 

๓.อภิปรายเก่ียวกับ
อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อ
งานทัศนศิลป์ใน
สังคม 

รู้อะไร ความหมายความเป็นมา
ในอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศต่องาน
ทัศนศิลป์ในสังคม 
ทำอะไรได้อภิปรายเก่ียวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่องานทัศนศลิป์
ในสังคม 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๑๑๐๑    รายวิชา  ศิลปะ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ รับรู้งานศลิปะ ศ ๑.๑  ม.๔/๑-
๔ 

วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
การสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ 

๑ ๕ 

บรรยายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์  
โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป ์

๑ ๕ 

วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป ์

๒ ๕ 

มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศลิป์ 

๑ ๕ 

สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดย
เน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศลิป์ 

๒ ๕ 

ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่ 

๒ ๕ 

๒ การออกแบบ
สร้างสรรค์ศลิปะ 

ศ ๑.๑  ม.๔/๕-
๗ 

วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และเน้ือหา เพ่ือ
สร้างสรรค์งานทัศนศลิป ์

๑๐ ๔๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ๓๑๑๐๒    รายวิชา  ศิลปะ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

กิจกรรม 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความงาม/การรับรู้
คุณค่าและการวิจารณ์
งานศิลปะ 

ศ ๑.๑  ม.๔/๘    
          ม.๔/
๑๐  
ศ ๑.๒  ม.๔/๑-
๓  

วิจารณ์งานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการวิจารณศ์ิลปะ ๔ ๒๐ 

วิธีการสร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ไทย สากล 
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของ 

๔ ๒๐ 

จำแนกความแตกต่าง งานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

๒ ๒๐ 

๒ การวาดภาพการ์ตูน
หรือภาพล้อเลียน 

ศ ๑.๑  ม.๔/๙  
          ม.๔/
๑๑ 

-วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพ
การ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 
-จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพ่ือสะท้อน  
พัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

๙ ๔๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขาใจและ
แสดงออกทางดนตรีอยางสราง
สรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดน
ตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประ
ยุกตใช ในชีวิตประจําวัน 

๑. เปรียบเทียบรูปแบบ
ของบทเพลงและ วง
ดนตรีแตละประเภท 

รู้อะไร รูปแบบของบท
เพลงและ วงดนตรีแต่
ละประเภท 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์
รูปแบบของของบทเพลง
และ วงดนตรีแต่ละ
ประเภท 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 

๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. จําแนกประเภทและ
รูปแบบของวงดนตรีทั้ง
ไทยและสากล 

รู้อะไร จำแนกประเภท
ของรูปแบบของวงดนตรี
ทั้งไทยและสากล 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์
รูปแบบของดนตรีไทย
และดนตรีสากลในยุค
สมัยต่าง ๆ 

๓. อธิบายเหตุผลที่คนตาง
วัฒนธรรม สรางสรรค
งานดนตรีแตกตางกัน 

รู้อะไร วัฒนธรรม งาน
ดนตรีที่แตกต่างกัน 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์
วัฒนธรรม งานดนตรีที่
ต่างกัน 

๔. อาน เขียน โนตดนตรี
ไทยและสากล ในอัตรา
จังหวะตาง ๆ 

รู้อะไร การอ่าน เขียน 
โน๊ตดนตรีไทยและสากล 
ในอัตราจังหวะต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ สามารถการ
อ่าน เขียน โน๊ตดนตรี
ไทยและสากล ในอัตรา
จังหวะต่าง ๆ 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
ของดนตรีที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

๑.วิเคราะห์รูปแบบของ
ดนตรีไทยและดนตรี
สากลในยุคสมัยต่าง ๆ 

รู้อะไร จำแนกประเภท
ของรูปแบบของดนตรี
ไทยและสากลในแต่ละ
สมัย 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์
รูปแบบของดนตรีไทย
และดนตรีสากลในยุค
สมัยต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.วิเคราะห์สถานะทาง
สังคมของ                  
นักดนตรีในวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 

รู้อะไร จำแนกประเภท
สังคมวัฒนธรรมกับนัก
ดนตรีและสถานะทาง
สังคม 
ทำอะไรได้ วิเคราะห์
สถานะทางสังคมของ                  
นักดนตรีในวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.เปรียบเทียบลักษณะ
เด่นของดนตรีในวัฒนธรรม
ต่าง ๆ   
 

รู้อะไร ความแตกต่าง
และจุดเด่นของดนตรีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ เปรียบเทียบ
ลักษณะเด่นของดนตรี
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ   

๔.อธิบายบทบาทของ
ดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและค่านิยมที่
เปลี่ยนไปของคนในสังคม 

รู้อะไร ลักษณะบทบาท
ของดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคม 
ทำอะไรได้ อธิบาย
บทบาทของดนตรีใน
การสะท้อน
แนวความคิดและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคม 

๕.นำเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี
ในฐานะมรดกของชาติ 

รู้อะไร วิธีการนำเสนอ
แนวทางในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 
ทำอะไรได้ นำเสนอ
แนวทางในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๑ รายวิชา  ดนตรี ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ดนตรีไทย ศ ๒.๑   ม.๕/๑-๔ -รูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแตละ
ประเภท 
-ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย 
-สรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน 
-อาน เขียน โนตดนตรีไทยในอัตราจังหวะ 
ตางๆ 

๙ ๔๐ 

๒ ดนตรีพ้ืนเมือง ศ ๒.๒   ม.๕/๑-๕ -รูปแบบของดนตรีพ้ืนเมืองในยุคสมัยต่างๆ 
-สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างๆ 
-ลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   
-บทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด
และค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม 
-แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 

๑๐ ๔๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๒    รายวิชา  ดนตรี ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้/กิจกรรม 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ดนตรีสากล ศ ๒.๑   ม.๕/๑-๔ 
 

-รูปแบบของบทเพลงและวงดนตรีแตละ
ประเภท 
-ประเภทและรูปแบบของวงดนตรีสากล 
-สรางสรรคงานดนตรีแตกตางกัน 
-อาน เขียน โนตดนตรีสากล ในอัตราจังหวะต
างๆ 

๑๐ ๔๐ 

๒ การขับร้องดนตรี
ไทยสากล 

ศ ๒.๒   ม.๕/๑-๕ -รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุค
สมัยต่างๆ 
-สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างๆ 
-ลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ   
-บทบาทของดนตรีในการสะท้อน
แนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคม 
-แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีใน
ฐานะมรดกของชาติ 

๙ ๔๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ 
เข้าใจ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

๑.มีทักษะในการแสดง
หลากหลายรูปแบบ 

รู้อะไร รูปแบบและวิธีการในการแสดง  
ทำอะไรได้ แสดงการแสดง
หลากหลายรูปแบบ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.สร้างสรรค์ละครสั้นใน
รูปแบบที่ชื่นชอบ 
 

รู้อะไร วิธีการสร้างสรรค์และการ
สังเคราะหล์ะครสั้นในรูปแบบที่ชื่น
ชอบ 
ทำอะไรได้ สร้างสรรค์ละครสั้นใน
รูปแบบ                    ที่ชื่นชอบ 

๓.ใช้ความคิดริเริ่มใน
การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่ 
 

รู้อะไร  
วิธีการใช้ความคิดริเริ่มในการแสดง
นาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่ 
ทำอะไรได้ 
ใช้ความคิดในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ 
และหมู่ 

๔.วิจารณ์การแสดงตาม
หลักนาฏศิลป์ และการ
ละคร 

รู้อะไร วิธีการวิจารณ์การแสดงตาม
หลักนาฏศิลป์ และการละคร 
ทำอะไรได้ วิจารณ์การแสดงตามหลัก
นาฏศิลป์ และการละคร 

๕.วิเคราะห์แก่นของการ
แสดงนาฏศิลป์และการ
ละครที่ต้องการสื่อ
ความหมาย ในการแสดง 

รู้อะไร 
ส่วนประกอบของแก่นของการแสดง
นาฏศิลป์และการการสื่อความหมาย 
ในการแสดง 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์
และการละครที่ต้องการสื่อความหมาย 
ในการแสดง 

๖.บรรยาย และ
วิเคราะห์ อิทธิพลของ
เครื่องแต่งกาย แสง สี 
เสียง ฉากอุปกรณ์ และ
สถานที่ที่มีผลต่อการ
แสดง 

รู้อะไร 
 องค์ประกอบ อิทธิพลของเครื่องแต่ง
กาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และ
สถานที่ที่มีผลต่อการแสดง 
ทำอะไรได้ บรรยาย และวิเคราะห์ 
อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี 
เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผล
ต่อการแสดง 

๗.พัฒนาและใช้เกณฑ์
การประเมินในการ 
ประเมินการแสดง 
 

รู้อะไร วิธีการพัฒนาและใช้เกณฑ์การ
ประเมินในการประเมินการแสดง 
ทำอะไรได้ พัฒนาและใช้เกณฑ์การ
ประเมินในการประเมินการแสดง 

๘.วิเคราะห์ท่าทาง และ
การเคลื่อนไหวของผู้คน
ในชีวิตประจำวันและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง 

รู้อะไร องค์ประกอบของท่าทาง และ
การเคลื่อนไหวของผู้คนใน
ชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ใน
การแสดง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทำอะไรได้ ประยุกต์ใช้ในการแสดง
วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหว
ของผู้คนในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒   
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

๑.เปรียบเทียบการนำ
การแสดงไปใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ 

รู้อะไร ความแตกต่างของการนำการ
แสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ เปรียบเทียบการนำการ
แสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒.อภิปรายบทบาทของ
บุคคลสำคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละคร
ของประเทศไทยในยุค
สมัยต่าง ๆ 

รู้อะไร ข้อเท็จจรงิของบทบาทของ
บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และ
การละครของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ อภิปรายบทบาทของ
บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และ
การละครของประเทศไทยในยุคสมัย
ต่าง ๆ 

๓.บรรยายวิวัฒนาการ
ของนาฏศิลป์และการ
ละครไทย ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

รู้อะไร ลักษณะวิวัฒนาการของ
นาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
ทำอะไรได้ บรรยายวิวัฒนาการของ
นาฏศิลป์และการละครไทย ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

๔.นำเสนอแนวคิดใน
การอนุรักษ์ นาฏศิลป์
ไทย 

รู้อะไร วิธีการนำเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
ทำอะไรได้ นำเสนอแนวคิดในการ
อนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๑    รายวิชา  นาฏศิลป์ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ
การละครไทย 

ศ ๓.๑  ม.๖/๕  

ศ ๓.๒  ม.๖/๑         
         ม.๖/๓-๔  

-วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ 
-วิวัฒนาการของละคร
ไทย 

๓ ๑๕ 

๒ รูปแบบของการแสดงของไทย
และสากล 

ศ ๓.๑  ม.๖/๑  -รูปแบบของการแสดง
ของไทย 
-รูปแบบของการแสดง
ของสากล 

๕ ๒๐ 

๓ นาฏยประดิษฐ์ ศ ๓.๑  ม.๖/๓  -นาฏยประดิษฐ์ ๕ ๒๐ 

๔ การวิจารณ์งานนาฏศิลป์และ
ละคร 

ศ ๓.๑  ม.๖/๔  -การวิจารณ์งานนาฏศิลป ์
-การวิจารณ์ละคร 

๔ ๑๕ 

๕ อนุรักษ์สืบสานงานนาฏศิลป ์ ศ ๓.๒  ม.๖/๔  -การอนุรักษ์งานนาฏศิลป ์ ๒ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๒    รายวิชา  นาฏศิลป์ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับละคร
สร้างสรรค ์

ศ ๓.๑  ม.๖/๒ 
         ม.๖/๘  

-ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
ละคร 

๕ ๒๐ 

๒ เทคนิคการจัดการแสดง ศ ๓.๑  ม.๖/๖ 
         ม.๖/๘  

-เทคนิคการจัดการแสดง ๔ ๑๕ 

๓ การประเมินผลคุณภาพของการ
แสดง 

ศ ๓.๑  ม.๖/๗ 

 

-การประเมินผลคุณภาพของ
การแสดง 

๔ ๑๕ 

๔ ทฤษฎีละครการบริหารการละคร
ในโรงเรียน 

ศ ๓.๑  ม.๖/๘  -ทฤษฏีละคร 
-การบริหารการละครใน
โรงเรียน 

๓ ๑๕ 

๕ ประวัติบุคคลสำคัญทางด้าน
นาฏศิลป์และละครไทย 

ศ ๓.๒  ม.๖/๒  -ประวัติบุคคลสำคัญ
ทางด้านนาฏศิลป์ 

๓ ๑๕ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
การงานอาชีพ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ 
เข้าใจการทำงาน 
มีความคิด
สร้างสรรค์ มี
ทักษะ
กระบวนการ
ทำงาน ทักษะ 
การจัดการ ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะ
การทำงาน
ร่วมกัน และ
ทักษะการ
แสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มี
จิตสำนึก 
ในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. อธิบายวิธีการทำงาน
เพื่อการดำรงชีวิต 
๒. สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะการทำงานร่วมกัน 
๓. มีทักษะการจัดการใน
การทำงาน 
๔. มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
๕. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพื่อ 
การดำรงชีวิต 
๖. มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทำงาน 
๗. ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

-บอกความสำคัญของการ
ทำงานได้ 
-อธิบายหลักการทำงานเพื่อ
การดำรงชีวิตได้ 
-ตระหนักถึงการใช้พลังงาน 
และทรัพยากรในการทำงาน
อย่างคุ้มค่า 
-วางแผนการทำงานและการ
ใช้ทรัพยากรได้   
-บอกประโยชน์ของการวาง
แผนการทำงานและการใช้
ทรัพยากรได้ 
-เลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทำความ
สะอาดบ้านได้ 
-ทำความสะอาดบ้านได้
ถูกต้องตามข้ันตอน 
-บอกหลักการทำงานบ้าน
อย่างปลอดภัยได้ 
-บอกหลักในการจัดตกแต่ง
บ้าน และบริเวณบ้านได้ 
-จัดตกแต่งบ้าน และบริเวณ
บ้านได้ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 

สาระที่ ๒  
การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒.๑ 
เข้าใจ มีทักษะท่ี
จำเป็น มี
ประสบการณ์ 
เห็นแนวทางใน
งานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยี 

๑. อภิปรายแนวทางสู่
อาชีพท่ีสนใจ 
๒. เลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
๓. มีประสบการณ์ใน
อาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
๔. มีคุณลักษณะท่ีดีต่อ
อาชีพ 

-บอกความหมาย ความสำคัญ
ของเทคโนโลยีได้ 
-บอกจุดมุ่งหมายและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
เทคโนโลยีได้ 
-อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆได้ 
-บอกความสำคัญ และ
วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีได้ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

เพื่อพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมี
เจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

-วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีใน
ปลูกพืชไม่ใช้ดินได้  
-บอกความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชน์ของ
กระบวนการเทคโนโลยีได้ 
-อธิบายข้ันตอนของ
กระบวนการเทคโนโลยีได้ 
-เขียนภาพรูปแปลนรูปด้าน 
และภาพไอโซเมตริกได้     อธิบายข้ันตอนการสร้างหุ่นจำลองช้ันวางของเอนกประสงค์ได้ 
-อธิบายข้ันตอนการสร้าง
หุ่นจำลองช้ันวางของ
เอนกประสงค์ได้ 
-สร้างหุ่นจำลองช้ันวางของ
เอนกประสงค์ได้ 

๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๑๐๑ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การจัดเก็บ
เอกสาร 

ง ๑.๑ ม.๔/๑-๔ -ความหมายของการเก็บเอกสาร  
ความสำคัญของเอกสาร 
ประเภทของเอกสาร
วัตถุประสงค์ของการเก็บเอกสาร  
คุณสมบัติของพนักงานเก็บ
เอกสาร  ระบบการเก็บเอกสาร  
การเก็บข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

๔ ๒๐ 

๒ การประกอบ
ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ง ๑.๑ ม.๔/๒-๗ -ความหมายและความสำคัญ
ของธุรกิจขนาดย่อม 
-การเตรียมทำธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
-การจัดทำแผนธุรกิจขนาด
กลาง/ขนาดย่อม(วพ.P๕๑) 

๑๐ ๕๐ 

๓ การคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของ
ผู้บริโภค 

ง ๑.๑  ม.๔/๑ 
ง ๒.๑  ม.๔/๑ 

-ความหมายของผู้บริโภคและ
สิทธิของผู้บริโภค 
-หน้าท่ีของผู้บริโภคในการ
ปกป้องสิทธิตนเอง 
-กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๔ ๒๐ 

๔ ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ัวไป 

ง ๑.๑ ม.๔/๑  
ง ๒.๑ ม.๔/๑-๔ 
 

-ความหมายของการกัน
ประกันภัย 
-หลักการประกันภัย 
-ความสำคัญของการประกันภัย 
-ประเภทของการประกันภัย 
-ความหมายและความสำคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา 
-ประเภทของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๑๐๒ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

 

        

 

 

 
 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ัวไป 

ง ๑.๑ ม.๔/๑ 
ง ๒.๑ ม.๔/๑-๔ 
         
 

-ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร กั น
ประกันภัย 
-หลักการประกันภัย 
-ความสำคัญของการประกันภัย 
-ประเภทของการประกันภัย 
-ความหมายและความสำคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา 
-ประ เภทของทรัพย์ สินทาง
ปัญญา 

๔ ๒๕ 

๒ การซื้อขายสินค้า
ด้วยระบบ ICT 

ง ๒.๑ ม.๔/๒ 
 

-พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 
-การแลกเปล่ียนเอกสารทางอิ
เล็กทอรนิกส์ 

๖ ๒๕ 

๓ รู้โลกกว้างทาง
อาชีพ 

ง ๑.๑ ม.๔/๑ 
 

-อาชีพในยุคโลกาวิวัฒน์  
-แ น ว โ น้ ม ท า ง ใ น ก า ร
เปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม 
-เข้าสู่อาชีพ 
-ระดับทักษะอาชีพ 
-คุณ ลักษณะของผู้ประกอบ
อาชีพ 

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิต
และครอบครัว  
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจ
การทำงาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการทำงาน ทักษะ 
การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการทำงานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 
มีจิตสำนึก 
ในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. อธิบายวิธีการทำงาน
เพื่อการดำรงชีวิต 
๒. สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และ
มีทักษะการทำงาน
ร่วมกัน 
๓. มีทักษะการจัดการใน
การทำงาน 
๔. มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
๕. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อ 
การดำรงชีวิต 
๖. มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน 
๗. ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการทำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

-อธิบายทักษะกระบวนการ 
ทำงานและกระบวนการ 
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายหลักการทำงานเพื่อ 
การดำรงชีวิตได้อย่าง 
ถูกต้อง 
-อธิบายการแก้ปัญหาในการ
ทำงานด้วยวงจร PDCA และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
-อธิบายความหมาย หลักการ
ของกิจกรรม ๕ ส และปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การทำกิจกรรม ๕ ส ได้อย่าง
ถูกต้อง 
-อธิบายบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีมีต่อสมาชิกใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ได้อย่างถูกต้อง 
-ซ่อมแซมและติดต้ังอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ภายในบ้านได้อย่าง
ถูกต้อง 
-อธิบายหลักการเลือกใช้เส้ือผ้า
และเครื่องแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง 
-อธิบายหลักการเลือกซื้อ
เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายได้
อย่างถูกต้อง 
-ซ่อมแซม ตกแต่ง และ
ดัดแปลงเส้ือผ้าได้อย่างถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
-ตัดเย็บเส้ือผ้าและของใช้

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /
รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ 
/ มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู ้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ภายในบ้านได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
-ประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างได้
อย่างสวยงาม 
-ปลูกพืชได้อย่างถูกวิธี 
-เล้ียงสัตว์ได้อย่างถูกวิธี 

สาระที่ ๒ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มี
ทักษะท่ีจำเป็น มี
ประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 

๓. มีประสบการณ์ใน
อาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
๔. มีคุณลักษณะท่ีดีต่อ
อาชีพ 

-อธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 
-จำแนกระดับของเทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้อง 
-จำแนกสาขาของเทคโนโลยีได้
อย่างถูกต้อง 
-อธิบายหลักการเทคโนโลยี
สะอาดได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายการออกแบบ
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 
-เขียนแบบช้ินงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
-ออกแบบช้ินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
-อธิบายแนวทางการเข้าสู่
อาชีพได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายการเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายประสบการณ์ในอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายคุณลักษณะท่ีดีต่อ
อาชีพได้อย่างถูกต้อง  

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /
รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ 
/ มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู ้
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๑๐๑ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชพี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การเรียนรู้
กระบวนการ
ทำงานและ
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

ง ๑.๑ 
 ม.๕/๑ 
 ม.๕/๓-๖ 

การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตจะต้องใช้ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงาน เพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔ ๒๐ 

๒ งานช่างในบ้าน ง ๑.๑  
ม.๕/๓-๗ 

การทำงานช่างจะต้องใช้ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา ทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยท่ีดี
ในการทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

๑๐ ๕๐ 

๓ เส้ือผ้าและ        
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  
ม.๕/๑ 
ม.๕/๔-๖ 

การเลือกใช้เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายจะต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง กาลเทศะ การ
ตัดเย็บและดัดแปลงเส้ือผ้าจะต้องใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีใน
การทำงาน 

๔ ๒๐ 

๔ งานประดิษฐ์
เอกลักษณ์ไทย 

ง ๑.๑  
ม.๕/๒-๗ 

การประดิษฐ์งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยท่ีดีในการ
ทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 

๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๑๐๒ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานประดิษฐ์
เอกลักษณ์
ไทย 

ง ๑.๑  
ม.๕/๒-๗ 

การประดิษฐ์งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยจะต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและย่ังยืน 

๔ ๒๐ 

๒ งานเกษตร ง ๑.๑  
ม.๕/๓ 
 ม.๕/๕-๖ 

การทำงานเกษตรจะต้องใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน 

๖ ๔๐ 

๓ การ
ออกแบบ 
เทคโนโลยี 

ง ๒.๑  
ม.๕/๓-๔    

การออกแบบเทคโนโลยีจะต้องสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉายและแบบจำลองเพ่ือนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ ย่ังยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด 

๕ ๒๐ 

๔ งานอาชีพ ง ๒.๑  
ม.๕/๓-๔    

การประกอบอาชีพจะต้องมีการวางแนวทางเข้าสู่อาชีพ เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์  และ
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

๕ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการทำงาน ทักษะ 
การจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน มีจิตสำนึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. อธิบายวิธีการทำงาน
เพ่ือการดำรงชีวิต 
๒. สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะการทำงานร่วมกัน 
๓. มีทักษะการจัดการใน
การทำงาน 
๔. มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
๕. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือ 
การดำรงชีวิต 
๖. มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทำงาน 
๗. ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า
และย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- อธิบายหลักการทำงานเพ่ือ
การดำรงชีวิตได้ 
- อธิบายหลักการทำงานให้
ประสบความสำเรจ็ได้ 
- อธิบายทักษะในการทำงาน
ได้ 
- อธิบายคุณธรรม จริยธรรม 
เจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทำงานได้ 
- อธิบายหลักการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ 
- เย็บกระทงบรรจุอาหารจาก
ใบตองได้อย่างสวยงาม 
- แกะสลักผักและผลไม้ได้
อย่างสวยงาม และมีความคิด
สร้างสรรค ์
- จัดดอกไม้สดได้อย่าง
สวยงาม และมีความคิด
สร้างสรรค ์
- อธิบายหลักการประกอบ
และติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องใช้
ภายในบ้านได้ 
- ประกอบและติดต้ังอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ภายในบ้านได้ 
- อธิบายหลักการซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ได้ 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้
ภายในบ้านได้ 
- อธิบายหลักการปฏิบัติ
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
ได้ 
- อธิบายข้ันตอนปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชได้ 
- อธิบายการควบคุมศัตรูพืช

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

โดยชีววิธีได้ 
-  อธิบายการทำน้ำส้มควันไม้
ได้ 
-  อธิบายประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ 
- อธิบายความหมายของการ
แปรรูปผลผลิตพืชได้ 
-  อธิบายความสำคัญของการ
แปรรูปผลผลิตพืชได้ 
-  อธิบายหลักการแปรรูป
ผลผลิตพืชได้ 
- อธิบายความสำคัญของการ
เลี้ยงสัตว์ได้ 
-   มีความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงปลาทอง กบ และแกะ 
-   เลี้ยงสัตว์เพ่ือการดำรงชีวิต
ได้ 

สาระที่ ๒ การอาชพี 
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่
จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

๔. มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
อาชีพ 

- อธิบายความสำคัญของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
- อธิบายหลักการในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
- อธิบายความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการดำเนินการทาง
ธุรกิจได้ 
-   อธิบายกระบวนการของ
งานธุรกิจได้ 
- อธิบายความสำคัญของการ
บริหารเงินงบประมาณและ
การบัญชีได้ 
-อธิบายวิธีการจัดทำ
งบประมาณและบัญชีได้ 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรง
เวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๑๐๑ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ 
  

การทำงานเพ่ือ
การดำรงชีวิต 
  

ง ๑.๑  
 ม.๖/๑-๗ 

การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิตจะต้องสร้างผล งานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และใช้
พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๖ 
  

๓๐ 

๒ 
  
  

  

งานประดิษฐ์
เอกลักษณ์ไทย 
  
  
  

ง ๑.๑   
ม.๖/๒-๗ 

การสร้างผลงานในงานประดิษฐ์เกี่ยว กับ เอกลักษณ์ไทยน้ันต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๖ 
  

  

๓๐ 

๓ งานช่าง ง ๑.๑  
ม.๖/๔ 
 ม.๖/๖-๗ 
  

งานช่างจะต้องใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ ทำงาน
อย่างมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 

๔ การจัดการ
ผลผลิต ทาง
การเกษตร 

ง ๑.๑  
ม.๖/๓ 
  ม.๖/๖-๗ 

การจัดการผลผลิตทางการเกษตรจะต้องใช้ทักษะการ จัดการ
อย่างมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 
 
 
 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๑๐๒ รายวิชา  การงานอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การจัดการ
ผลผลิต 
 ทางการเกษตร 

ง ๑.๑ ม.๖/๓ 
 ม.๖/๖-๗ 

การจัดการผลผลิตทางการเกษตรจะต้องใช้ทักษะการ 
จัดการอย่างมีคุณธรรม   มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน 
และใช้พลังงาน   ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและย่ังยืนเพ่ือการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒ ๑๐ 
 
 
 

๒ การเลี้ยงสัตว์ ง ๑.๑ ม.๖/๓ 
 ม.๖/๕-๖ 

การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพ  ผู้เลี้ยงจะต้องมี
ทักษะการจัดการ ทักษะในการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

๔ ๒๐ 

๓ การออกแบบ
เทคโนโลยี 
  

ง ๒.๑ ม.๖/๔ 
  

การออกแบบเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง 
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้าง 
สรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิง่แวดล้อมและมีการจัดการ
เทคโนโลยีที่ย่ังยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

๖ ๓๐ 

๔ งานธุรกิจ 
  

ง ๑.๑  
ม.๖/๓-๖ 

งานธุรกิจจะต้องใช้ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดำรงชีวิต
อย่างมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน การทำงาน 

๘ ๔๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
ภาษาต่างประเทศ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่การ
สื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   
เข้าใจและตีความเรื่องที่
ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

๑. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองและเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสม 

รู้อะไร  
การรู้คำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ใน
การทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน เขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าง /เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม  
ทำอะไรได้  
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบกับผู้อื่น
เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจำวันได้ 
๒. เขียนเก่ียวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว  ประสบการณ์  เหตุการณ์
และประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร 
 / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
๒. เลือกและใช้คำขอร้อง   
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง 
คำอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

รู้อะไร  
ความหมายของคำศัพท์ สำนวน คำ
ขอร้อง คำแนะนำ ชี้แจง การใช้คำ 
กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้อง 
ทำอะไรได้ 
๑. การพูดขอร้อง  พูดแนะนำและ
ชี้แจงผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๒. พูดตามสถานการณ์ที่จะใช้
คำแนะนำ      
คำขอร้อง  คำชี้แจง 

๓. พูดและเขียนแสดง 
ความต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการให ้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม   

รู้อะไร  
๑. รู้และเข้าใจความหมายของ
ประโยค โครงสร้าง พูดและเขียน
แสดงความต้องการได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ/
ตอบรับและปฏิเสธการเสนอความ
ช่วยเหลือ 
ทำอะไรได้  
พูด/เขียนบอกความต้องการ/แสดง
ความรู้สึก พูดเสนอและตอบรับ/
ปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่อง/ประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสม 

รู้อะไร 
๑. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวน 
ภาษา ประโยค และโครงสร้างที่
ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล  
บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  
แสดงความคิดเห็น 
๓.  วิธีการพูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็นทำ
อะไรได้ 
๑. พูดขอและให้ข้อมูล 
๒. เขียนบรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข่าว  เหตุการณ์ 

 ๕. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ 
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร 
โครงสร้างทางภาษา ช่วยให้พูดและ
เขียนเก่ียวกับการใช้ภาษาในการ
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้
เหตุผลตามสถานการณ์  
ทำอะไรได้ 
๑. พูดแสดงความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรม  ประกาศ  ข่าว  เหตุการณ์ 
๒.  เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประกาศ  ข่าว  เหตุการณ์ 

 

มาตรฐาน ต ๑.๓   
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง 
ๆ โดยการพูดและ                          
การเขียน 

๑.พูดและเขียนนำเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

รู้อะไร  
หลักวิธีการพูด นำเสนอ หลักวิธีการ
เขียน 
ย่อหน้า เรียงความ บันทึกประจำวัน
และรายงาน และคำศัพท์สำนวนที่
เก่ียวข้อง เขียน/พูดนำเสนอข้อมูล 
ทำอะไรได้  
พูดและเขียนนำเสนอ ข้อมูลเก่ียวกับ

ตนเอง   
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง

และ 
ประเด็นต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ/แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่องกิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

รู้อะไร  
โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา 
และหลักไวยากรณ์ พูดและเขียน 
สรุปใจความสำคัญได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
ทำอะไรได้ 
๑. พูดสรุปใจความสำคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / 
เหตุการณ์ /ฯลฯ 
๒. เขียนสรุปใจความสำคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / เหตุการณ์ 
ฯลฯ 

๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทาเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา   

รู้อะไร  
การใช้ภาษาน้ำเสียงและกิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคล โอกาส 
และสถานที่ มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล สถานที่และโอกาส  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 

๒. อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อและ
ที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

รู้อะไร  
การรู้ที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาช่วยให้
อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดของ
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ 
อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต  ความคิด 
ความเชื่อและ 
ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

๓. เข้าร่วม แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  
ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่วม
แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เข้าร่วม ให้คำแนะนำ และจัดกิจกรรม
วันสำคัญ 
ต่าง ๆ ของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้า
ใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา กับ                          
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค
ข้อความ สำนวนคำ
พังเพยสุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  
ความแตกต่างของโครงสร้าง 
ประโยคข้อความ  สำนวน  คำ
พังเพย  สุภาษิตของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ทำอะไรได้  
อธิบายและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของประโยค ข้อความ  
สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิตและบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

๒. วิเคราะห์/อภิปราย 
ความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ 
นำไปใช้อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร  
วิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และของไทย 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์  อภิปรายความเหมือน
และ 
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทย 
อย่างมีเหตุผล 

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และ
เป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 
 

๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุปและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวนภาษาต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
การค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและ
แสดงความคิดเห็น 
ทำอะไรได้  
นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ที่ได้จากการค้นคว้า สืบค้น บันทึก 
สรุป และแสดงความคิดเห็นด้วยการ
พูด/การเขียน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง /
สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยคในการสื่อสารตาม
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง
ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  เช่น การแนะนำสถานศึกษา 
บทละครสั้น หรือพิธีการในเทศกาล
ต่าง ๆ  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสืบค้น/ค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้ / ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและ แหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวนภาษา  โครงสร้าง
ประโยคและวิธีการในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้น  
รวบรวม  วิเคราะห์  สรุปความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่นำไปใช้เพ่ือการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 

๒. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์  
ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน  ชุมชนและ
ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยค ในการเขียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน/
ประเทศชาติ 
ทำอะไรได้  
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถ่ิน/ ประเทศชาติ  
เป็นภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  อ ๓๑๑๐๑    รายวิชา  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ At first ต ๑.๑  ม.๔/๒-๓ 
ต ๑.๒  ม.๔/๑   
          ม.๔/๔ 
ต ๑.๓  ม.๔/๑-๒   
ต ๔.๑  ม.๔/๑ 
 

 

-ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สื่อที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ประโยคคำสัง่  สัมภาษณ์เพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ให้ข้อมูลบุคคล ตนเอง ใน
รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ใน
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 

๑๐ ๒๐ 

๒ My 
generation 

ต ๑.๑  ม.๔/๑-๒ 
ต ๑.๒  ม.๔/๔ 
ต ๒.๒  ม.๔/๑ 
 

-คำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย
และคำบรรยาย การจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ
สรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็น 
-การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   การอธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด  
ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม และประเพณี  
-การเข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

๘ ๒๐ 

๓ Where I live ต ๑.๑  ม.๔/๒-๔  
ต ๑.๒  ม.๔/๒-๓ 
ต ๑.๓  ม.๔/๑-๒ 
ต ๔.๑  ม.๔/๑ 

อ่านออกเสียงข้อความ ระบุเรื่องที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่าง ๆ ฟัง การตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่  ใช้คำขอร้อง 
ให้คำแนะนำ  ถาม-ตอบเพ่ือขอและให้ข้อมูลสถานที่ใน
ศูนย์การค้า เขียนบรรยายเมืองที่อยู่อาศัย การสั่งอาหาร 
ที่ต้ังของสถานที่ต่าง ๆ 

๙ ๒๐ 

๔ Shopping ต ๑.๑  ม.๔/๑-๓ 
ต ๑.๒  ม.๔/๓ 
ต ๑.๓  ม.๔/๓ 
ต ๒.๑  ม.๔/๒ 
ต ๒.๒  ม.๔/๒ 
ต ๓.๑  ม.๔/๑ 
ต ๔.๑  ม.๔/๑ 

การฝึกพูด สนทนา ในสถานการณ์การสอบถามราคา การ
ต่อรองราคา  ฝึกอ่านป้ายโฆษณาสินค้าโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจาร
ญาณในการตัดสินใจเลือกสินค้า  เขียนสื่อความทางอีเมล์  
โดยใช้ศัพท์สำนวนที่เหมาะสมกับกาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  อ ๓๑๑๐๒    รายวิชา  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ In all 
weathers 

ต ๑.๒  ม.๔/๑   
          ม.๔/๓ 
ต ๑.๒  ม.๔/๑ 
ต ๑.๓  ม.๔/๑ 

สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่าง ๆ    ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  
ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

๑๐ ๒๐ 

๒ Places ต ๑.๑  ม.๔/๓   
ต ๒.๒  ม.๔/๒ 

 

-คำขอร้อง 
-คำแนะนำ 
-คำชี้แจง 
-การบรรยายตนเองการเดินทางการท่องเท่ียว
สำนวนภาษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
- Present Continuous Tense 
-Time 
-Vocabulary : place 
-Pronunciation   
-การแต่งประโยคตามโครงสร้าง 
-บทอ่าน บทความต่าง ๆ 

๑๐ ๒๐ 

๓ Health ต ๑.๑  ม.๔/๑ 
          ม.๔/๔ 
ต ๑.๒   ม.๔/๑-๒ 
ต ๑.๓   ม.๔/๑    
           ม.๔/๓ 
ต ๒.๑   ม.๔/๑ 
ต ๒.๒   ม.๔/๑ 
ต ๓.๑   ม.๔/๑ 
ต ๔.๑   ม.๔/๑ 

การเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นเก่ียวกับ
สุขภาพของตนเอง  เป็นการสื่อสารที่ที่ผู้เรียนจะได้
พัฒนาทักษะการใช้คำศัพท์ สำนวน  โครงสร้างทาง
ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในภาษา
เพ่ือสามารถนำไปใช้สื่อสารได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

๙ ๒๐ 

๔ Job ต ๑.๒  ม.๔/๑ 
ต ๑.๓  ม.๔/๑ 

- ภาษาท่ีใช้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นเช่นชอบไม่
ชอบจากชีวิตประจำวัน 
-การใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการ 
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
-Present Simple Tense 
-Vocabulary : occupation 
 

๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



269 
 

 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่การ
สื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   
เข้าใจและตีความเรื่องที่
ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

๑. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสม 

รู้อะไร  
การรู้คำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ใน
การทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ 
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน เขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ
ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ 
ข่าง /เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม  
ทำอะไรได้  
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบกับ
ผู้อื่นเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน
ได้ 
๒. เขียนเก่ียวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว  ประสบการณ์  เหตุการณ์
และประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒. เลือกและใช้คำขอร้อง   
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง 
คำอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

รู้อะไร  
ความหมายของคำศัพท์ สำนวน 
คำขอร้อง คำแนะนำ ชี้แจง การใช้
คำ กลุ่มคำ และประโยคที่
เก่ียวข้อง 
ทำอะไรได้ 
๑. การพูดขอร้อง  พูดแนะนำและ
ชี้แจงผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๒. พูดตามสถานการณ์ที่จะใช้
คำแนะนำ      
คำขอร้อง  คำชี้แจง 

๓. พูดและเขียนแสดง 
ความต้องการ  เสนอตอบ
รับและปฏิเสธการให ้
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม   

รู้อะไร  
๑. รู้และเข้าใจความหมายของ
ประโยค โครงสร้าง พูดและเขียน
แสดงความต้องการได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ/
ตอบรับและปฏิเสธการเสนอความ
ช่วยเหลือ 
ทำอะไรได้  
พูด/เขียนบอกความต้องการ/
แสดงความรู้สึก พูดเสนอและตอบ
รับ/ปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือใน
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร 
๑. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวน 
ภาษา ประโยค และโครงสร้างที่
ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้ในการขอและให้
ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น 
๓.  วิธีการพูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น 
ทำอะไรได้ 
๑. พูดขอและให้ข้อมูล 
๒. เขียนบรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข่าว  เหตุการณ์ 

 ๕. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ 
เรื่องต่างๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์  และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร 
โครงสร้างทางภาษา ช่วยให้พูด
และเขียนเก่ียวกับการใช้ภาษาใน
การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลตามสถานการณ์  
ทำอะไรได้ 
๑. พูดแสดงความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรม  ประกาศ  ข่าว  
เหตุการณ์ 
๒.  เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  
กิจกรรม  ประกาศ  ข่าว  
เหตุการณ์ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน ต ๑.๓   
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง 
ๆ โดยการพูดและ                          
การเขียน 

๑.พูดและเขียนนำเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ตามความ
สนใจของสังคม 

รู้อะไร  
หลักวิธีการพูด นำเสนอ หลัก
วิธีการเขียน 
ย่อหน้า เรียงความ บันทึก
ประจำวันและรายงาน และ
คำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้อง เขียน/
พูดนำเสนอข้อมูล 
ทำอะไรได้  
พูดและเขียนนำเสนอ ข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ 
ประเด็นต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ/แก่นสาระ
ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่องกิจกรรม ข่าว  
เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

รู้อะไร  
โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา 
และหลักไวยากรณ์ พูดและเขียน 
สรุปใจความสำคัญได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
ทำอะไรได้ 
๑. พูดสรุปใจความสำคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / 
เหตุการณ์ /ฯลฯ 
๒. เขียนสรุปใจความสำคัญจาก
การวิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / 
เหตุการณ์ ฯลฯ 

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทาเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และสถานที่  ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา   

รู้อะไร  
การใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทาง 
ที่เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
สถานที่ มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ระดับบุคคล สถานที่และโอกาส  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 

๒. อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อและ
ที่มาของขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

รู้อะไร  
การรู้ที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาช่วยให้
อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ 
อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต  ความคิด 
ความเชื่อและ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

๓. เข้าร่วม แนะนำ และจัด
กิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  
ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่วม
แนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เข้าร่วม ให้คำแนะนำ และจัด
กิจกรรมวันสำคัญ 
ต่าง ๆ ของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้า
ใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา กับ                          
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค
ข้อความ สำนวนคำ
พังเพยสุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  
ความแตกต่างของโครงสร้าง 
ประโยคข้อความ  สำนวน  คำ
พังเพย  สุภาษิตของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ทำอะไรได้  
อธิบายและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของประโยค ข้อความ  
สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิตและ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๒. วิเคราะห์/อภิปราย 
ความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ 
นำไปใช้อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร  
วิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและของไทย 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์  อภิปรายความเหมือน
และ 
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  
ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
อย่างมีเหตุผล 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และ
เป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 
 

๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  
สรุปและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวน
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
การค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป
และแสดงความคิดเห็น 
ทำอะไรได้  
นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นที่ได้จากการค้นคว้า สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเห็นด้วยการพูด/การเขียน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง /
สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยคในการสื่อสารตาม
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  เช่น การแนะนำ
สถานศึกษา บทละครสั้น หรือพิธี
การในเทศกาลต่าง ๆ  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน 
การสืบค้น/ค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปความรู้ / 
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน 
การศึกษาต่อและประกอบ 
อาชีพ 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวนภาษา  โครงสร้าง
ประโยคและวิธีการในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้น  
รวบรวม  วิเคราะห์  สรุปความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่นำไปใช้เพ่ือ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์  
ข้อมูล  ข่าวสารของ

โรงเรียน   
ชุมชนและท้องถ่ิน/

ประเทศชาติ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยค ในการเขียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน/
ประเทศชาติ 
ทำอะไรได้  
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถ่ิน/ ประเทศชาติ  
เป็นภาษาต่างประเทศ 

เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 
 
  



275 
 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๑ รายวิชา  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ Escapes 

 

ต ๑.๑   
ม.๕/๑-๒ 
ต ๑.๒  ม.๕/๑   
ม.๕/๓ 
ต ๑.๓  ม.๕/๑-๓  
ต ๒.๑   
ม.๕/๑-๒ 

-ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองการใช้พจนานุกรม  
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำสระเสียง
สั้น สระเสียงยาว สระประสม 
-  การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค 

-  การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 
-  การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
-  การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

๗ ๒๐ 

๒ The media 

 

ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒ 
ต ๑.๒  ม.๕/๑-๓ 
ต ๑.๓  ม.๕/๑-๓ 
ต ๒.๑  ม.๕/๑-๒ 
ต ๒.๒  ม.๕/๑ 
ต ๓.๑  ม.๕/๑ 
ต ๔.๑  ม.๕/๑ 

-การบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การ
เดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  การ
ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว การศึกษา  สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ      
-การเลือกใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเช่น  
การขอบคุณขอโทษ  การชมเชย   การใชส้ีหน้าท่าทาง
ประกอบ  การพูด ขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ การ
โบกมือ   การแสดงความ รู้สึกชอบ /ไมช่อบ  การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

๑๐ ๒๐ 

๓ Our future ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒ 
ต ๑.๒  ม.๕/๑-๓ 
ต ๑.๓  ม.๕/๑-๓ 
ต ๒.๑  ม.๕/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๕/๑ 
ต ๓.๑  ม.๕/๑ 
ต ๔.๑  ม.๕/๑ 

-การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
ต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
-การค้นคว้า  การรวบรวม การสรุป และการนำเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
-การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
-การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้าความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 

๑๐ ๒๐ 

๔ Traveling ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒   
ต ๑.๒  ม.๕/๑-๓ 
ต ๑.๓  ม.๕/๑-๓ 
ต ๒.๑  ม.๕/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๕/๑ 

-ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย
กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ  การชักชวน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว  

๑๐ ๒๐ 
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ต ๓.๑  ม.๕/๑ 
ต ๔.๑  ม.๕/๑ 

สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน 
-คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน
ซับซ้อน 
-ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ  เช่น 
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/ 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./ 
Yes, of course./ Sure./Go right ahead./ Need some 
help?/ What can I do to help?/ Would you like 
any help?/ / I’m afraid…/ I’m sorry, but…/Sorry, 
but…         etc. 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๒๑๐๑ รายวิชา  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ Celebrate ต ๑.๑ ม.๕/๑ 
ต ๒.๑ ม.๕/๑-๓ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง ๆ 
บรรยายที่ฟังและอ่านเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ    และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 
เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

๑๐ ๒๐ 

๒ Happy days ต ๓.๑ ม.๕/๑ 
ต ๔.๒ ม.๕/๑-๒ 

การค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วย
การพูดและการเขียนการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 
ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถ่ิน
ประเทศชาติ  

๑๐ ๒๐ 

๓ Ticket to 
ride 

ต ๑.๑  ม.๕/๑-๒ 
ต ๓.๑  ม.๕/๑ 

การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับ
ของบุคคล  โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

๗ ๒๐ 

๔ Decades ต ๑.๑  ม.๕/๑ 
ต ๒.๒  ม.๕/๑ 
ต ๓.๑  ม.๕/๑ 

การอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
นำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

   ๑๐ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่การ
สื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   
เข้าใจและตีความเรื่องที่
ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

๑. สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเองและเรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว ประสบการณ์  
สถานการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

รู้อะไร  
การรู้คำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ในการ
ทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ 
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การ
ชักชวน เขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าง /
เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  
ทำอะไรได้  
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบกับผู้อื่น
เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจำวันได้ 
๒. เขียนเก่ียวกับตนเองและบุคคลใกล้
ตัว  ประสบการณ์  เหตุการณ์และ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
๒. เลือกและใช้คำ
ขอร้อง   
ให้คำแนะนำ คำชี้แจง 
คำอธิบายอย่าง
คล่องแคล่ว 

รู้อะไร  
ความหมายของคำศัพท์ สำนวน คำ
ขอร้อง คำแนะนำ ชี้แจง การใช้คำ 
กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้อง 
ทำอะไรได้ 
๑. การพูดขอร้อง  พูดแนะนำและ
ชี้แจงผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๒. พูดตามสถานการณ์ที่จะใช้
คำแนะนำ      
คำขอร้อง  คำชี้แจง 

๓. พูดและเขียนแสดง 
ความต้องการ  เสนอ
ตอบรับและปฏิเสธการ
ให้ 
ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จำลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม   

รู้อะไร  
๑. รู้และเข้าใจความหมายของ
ประโยค โครงสร้าง พูดและเขียน
แสดงความต้องการได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการ/ตอบ
รับและปฏิเสธการเสนอความ
ช่วยเหลือ 
ทำอะไรได้  
พูด/เขียนบอกความต้องการ/แสดง
ความรู้สึก พูดเสนอและตอบรับ/
ปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม 



279 
 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูล บรรยาย  
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่อง/ประเด็น/
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อ่านอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร 
๑. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวน ภาษา 
ประโยค และโครงสร้างที่ถูกต้อง ใช้
ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
น้ัน ๆ 
๒. ภาษาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล  
บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  
แสดงความคิดเห็น 
๓.  วิธีการพูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูล  บรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบ  แสดงความคิดเห็น 
ทำอะไรได้ 
๑. พูดขอและให้ข้อมูล 
๒. เขียนบรรยาย  อธิบาย  
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข่าว  เหตุการณ์ 

 ๕. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับ เรื่องต่างๆ  
กิจกรรม ประสบการณ์  
และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร 
โครงสร้างทางภาษา ช่วยให้พูดและ
เขียนเก่ียวกับการใช้ภาษาในการแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล
ตามสถานการณ์  
ทำอะไรได้ 
๑. พูดแสดงความรู้สึกและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประกาศ  ข่าว  เหตุการณ์ 
๒.  เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม  
ประกาศ  ข่าว  เหตุการณ์ 

 

มาตรฐาน ต ๑.๓   
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง 
ๆ โดยการพูดและ                          
การเขียน 

๑.พูดและเขียนนำเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่าง ๆ ตาม
ความสนใจของสังคม 

รู้อะไร  
หลักวิธีการพูด นำเสนอ หลักวิธีการ
เขียน 
ย่อหน้า เรียงความ บันทึกประจำวัน
และรายงาน และคำศัพท์สำนวนที่
เก่ียวข้อง เขียน/พูดนำเสนอข้อมูล 
ทำอะไรได้  
พูดและเขียนนำเสนอ ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่องและ 
ประเด็นต่าง ๆ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. พูดและเขียนสรุป
ใจความสำคัญ/แก่น
สาระที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่องกิจกรรม 
ข่าว  เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความ
สนใจ 

รู้อะไร  
โครงสร้างประโยค สำนวนภาษา และ
หลักไวยากรณ์ พูดและเขียน สรุป
ใจความสำคัญได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
ทำอะไรได้ 
๑. พูดสรุปใจความสำคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / เหตุการณ์ 
/ฯลฯ 
๒. เขียนสรุปใจความสำคัญจากการ
วิเคราะห์ข่าว / กิจกรรม / เหตุการณ์ ฯลฯ 

มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทาเหมาะกับ
ระดับของบุคคล  โอกาส 
และ สถานที ่  ตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา   

รู้อะไร  
การใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทาง 
ที่เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
สถานที่ มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับ
บุคคล สถานที่และโอกาส  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 

๒. อธิบาย /อภิปรายวิถี
ชีวิต ความคิด ความ
เชื่อและที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

รู้อะไร  
การรู้ที่มาของขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษาช่วยให้
อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิดของ
เจ้าของภาษา 
 
ทำอะไรได้ 
อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต  ความคิด ความ
เชื่อและ 
ที่มาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

๓. เข้าร่วม แนะนำ และ
จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร  
ภาษาต่างประเทศในการเข้าร่วมแนะนำ
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้  
เข้าร่วม ให้คำแนะนำ และจัดกิจกรรม
วันสำคัญ 
ต่าง ๆ ของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสม 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้า
ใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา กับ                          
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. อธิบาย/เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค
ข้อความ   สำนวนคำ
พังเพยสุภาษิต และบท
กลอนของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  
ความแตกต่างของโครงสร้าง ประโยค
ข้อความ  สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ทำอะไรได้  
อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของประโยค ข้อความ  สำนวน  คำ
พังเพย  สุภาษิตและบทกลอนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
 

๒. วิเคราะห์/อภิปราย 
ความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิต ความเชื่อและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและ 
นำไปใช้อย่างมีเหตุผล 

รู้อะไร  
วิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
ของไทย 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์  อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความ
เชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับของไทยอย่างมีเหตุผล 

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และ
เป็นพ้ืนฐานใน การพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 
 

๑. ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก  สรุปและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ และนำเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวนภาษาต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
การค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและ
แสดงความคิดเห็น 
ทำอะไรได้  
นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่ได้จาก
การค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเห็นด้วยการพูด/การ
เขียน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง /
สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึน ในห้องเรียน 
สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยคในการสื่อสารตามสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษาชุมชน และ
สังคม 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง /
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียนสถานศึกษา  ชุมชน และ
สังคม  เช่น การแนะนำสถานศึกษา 
บทละครสั้น หรือพิธีการในเทศกาล
ต่าง ๆ  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ
ใน 

การสืบค้น/ค้นคว้า
รวบรวม  
วิเคราะห์ และสรุป

ความรู้/ 
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ

และ 
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ใน 
การศึกษาต่อและ

ประกอบ 
อาชีพ 

รู้อะไร  
คำศัพท์  สำนวนภาษา  โครงสร้าง
ประโยคและวิธีการในการสืบค้นข้อมูล
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
ทำอะไรได้  
ใช้ภาษาต่างประเทศสืบค้น  รวบรวม  
วิเคราะห์  สรุปความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ที่นำไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

 

๒. เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์  

ข้อมูล  ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ 
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 

รู้อะไร  
คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้าง
ประโยค ในการเขียนเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน/
ประเทศชาติ 
ทำอะไรได้  
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน/ 
ประเทศชาติ  
เป็นภาษาต่างประเทศ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ศ ๓๓๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ Weird & 
Wonderful 

ต ๑.๑  ม.๖/๑  
          ม.๖/๔  
ต ๑.๒  ม.๖/๑  
          ม.๖/๓ 
ต ๑.๓  ม.๖/๑  
          ม.๖/๓ 
ต ๒.๑  ม.๖/๓ 
ต ๒.๒  ม.๖/๒ 
ต ๓.๑  ม.๖/๑ 
ต ๔.๑  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๑ 

- การนำเสนอข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์การ
อ่านหนังสือ การท่องเท่ียว การศึกษา สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ 
- การแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์
ในท้องถ่ิน  สังคม  และโลก 
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองเสมือนจรงิที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 
การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่องจากภาพยนตร์ บทบาท
สมมุติ  ละครสั้น  วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  วัน
ข้ึนปีใหม่ 

๘ ๒๐ 

๒ All in a day’s 
work 

ต ๑.๑  ม.๖/๑     
          ม.๖/๓-๔ 
ต ๑.๒  ม.๖/๑  
          ม.๖/๓ 
ต ๑.๓  ม.๖/๑   
          ม.๖/๓ 
ต ๒.๑  ม.๖/๓ 
ต ๒.๒  ม.๖/๒ 
ต ๓.๑  ม.๖/๑ 
ต ๔.๑  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๑ 

-ประโยคและข้อความ 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยการพูดและการเขียน
อธิบาย โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although, however, in spite of…/ 
Logical connectives เช่น  caused by/ followed 
by/ consist of. etc. 
-การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน/ประเทศชาติ  
เช่นการทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ  การทำแผ่นปลิว ป้ายคำขวัญ  คำ
เชิญชวนแนะนำโรงเรียน สถานที่สำคัญในชุมชนและ
ท้องถ่ิน/ประเทศชาติ  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารใน
โรงเรียน  ชุมชน ท้องถ่ิน/ประเทศชาติเป็นต้น 

๗ ๒๐ 

๓ Staying safe ต ๑.๑  ม.๖/๑   
          ม.๖/๓  

-คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง  คำอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน
ซับซ้อน 

๖ ๑๐ 
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ต ๑.๒  ม.๖/๒  
          ม.๖/๔-๕ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒   
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

-การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาเช่น  การขอบคุณขอโทษ  การชมเชย  
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รูส้ึกชอบ/ไม่
ชอบ  การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือ
ปฏิเสธ 

๔ Forces of 
nature 

ต ๑.๑  ม.๖/๑   
          ม.๖/๓  
ต ๑.๒  ม.๖/๒  
          ม.๖/๔-๕ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

คำศัพท์  สำนวน ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการขอและ
ให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย   เปรียบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับประเด็น/ข่าว 
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน 
-การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระ  
-การวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์  และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
-วิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 

๘ ๒๐ 

๕ Festive time 

 

ต ๑.๑  ม.๖/๑-๓   
ต ๑.๒  ม.๖/๒  
          ม.๖/๔-๕ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

-ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ 
ให้เหตุผลประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความสุข  เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี   
ไม่ดี  จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน 
เช่น 
Nice./Very nice./Well done!/Congratulations on… 
I like… because…/ I love… because…/  
I feel… because…/I think…/I believe…/ 
-การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

๘ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๓๑๐๒ รายวิชา ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง     จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต      ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ All about you ต ๑.๑  ม.๖/๓ 
ต ๑.๑  ม.๖/๔ 

จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความ แสดง
ความคิดเห็น จากการฟังและการอ่าน 

๗ ๒๐ 

๒ People at the 
world 

ต ๑.๑  ม.๖/๑-๓ 
ต ๑.๒  ม.๖/๔-๕ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

พูดและเขียนขอและให้ข้อมูลโดยการ
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ในประเด็น
ข่าว ประวัติ บุคคลสำคัญของโลก รวม
เหตุการณ์ต่าง ๆที่ได้อ่าน 

๘ ๒๐ 

๓ Experience and 
life at home 

ต ๑.๑  ม.๖/๑-๓  
ต ๑.๒  ม.๖/๒  
          ม.๖/๔-๕ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์สำคัญทั้งใน
ท้องถ่ินสังคมและโลก 

๘ ๒๐ 

๔ Cultures ต ๑.๑  ม.๖/๑-๓  
ต ๑.๒  ม.๖/๑-๒  
          ม.๖/๔ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

อธิบายหรืออภิปรายวิถีชีวิตความคิด ความ
เชื่อที่มาของขนบธรรมเนียมนิยม ประเพณี
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมแนะนำและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 

๖ ๑๐ 

๕ Newspapers ต ๑.๑  ม.๖/๑   
          ม.๖/๓  
ต ๑.๒  ม.๖/๒  
          ม.๖/๔-๕ 
ต ๑.๓  ม.๖/๒ 
ต ๒.๑  ม.๖/๑-๒  
ต ๒.๒  ม.๖/๑ 
ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

การสื่อสารในสถานการณ์จรงิ สถานการณ์
จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม รวมทั้งใชภ้าษาในการ
สืบค้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๘ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ 4 
รายวิชาเพิ่มเติม   
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา วิทยาการคำนวณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผู้เรียนสามารถคิดเชิง
คำนวณได้ 

-ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่ม
ของส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่ 
สองส่วนข้ึนไปประกอบเข้า
ด้วยกันและทำงาน 
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยในการทำงาน
ของระบบทางเทคโนโลยีจะ
ประกอบไปด้วยตัวป้อน 
(input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต 
(output) ที่สัมพันธ์กัน
นอกจากน้ี 
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) 
เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงานได้
ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยระบบทาง
เทคโนโลยีอาจม ี
ระบบย่อยหลายระบบ (sub-
systems) ที่ทำงาน 
สัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบ
ย่อยใดทำงาน 
ผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำงาน
ของระบบอื่นด้วย 

การคิดเชิงคำนวณ เป็นทักษะการคิด
รูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์หลากหลายลักษณะเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีข้ันตอน 

๑. มีสัมมาคารวะ /
รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /
ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม 
/รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความ
รับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

-ผู้เรียนสามารถบอก
ความหมายของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
ข้ันตอนการเขียนทดสอบ 
และดูแลรหัสต้นฉบับหรือ
ซอร์ซโค้ดของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 

ความหมายของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นข้ันตอนการเขียน
ทดสอบ และดูแลรหัสต้นฉบับหรือซอร์
ซโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์
ซโค้ดน้ันจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม 

-ผู้เรียนสามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วย 
Kidbrightได้ 

-การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา 
ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ ์
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่าง
ภาพ การเขียนแผนภาพ 
การเขียนผังงาน 

ภาพดิจิทัลเกิดจากการนำจุดภาพมา
เรียงต่อกัน โดยทั่วไปจุดเล็กๆ จะถูก
นำมาเรียงต่อกันในลักษณะเมทริกซ์  
ภาพเคลื่อนไหว จากการนำภาพดิจิทัล
มากกว่า ๑ ภาพมาแสดงต่อกัน โดยแต่
ละภาพจะถูกแสดงเป็นระยะเวลา
ช่วงหน่ึงก่อนที่จะเปลี่ยนภาพไป 

-ผู้เรียนสามารถบอกตัวแปร
และการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ของตัวแปรเป็น
หลักได้ 

ตัวแปรและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ของตัวแปรเป็นหลัก ความรู้จาก
บทเรียนน้ีจะทำให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ตัวแปร กำหนดค่าให้ตัวแปร และนำตัว
แปรมาทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ได้ 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-ผู้เรียนสามารถบอกถึง
หน้าท่ีของเซนเซอร์ได้ 

-ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ
และนำเสนอ 
มีหลากหลายชนิดจึงต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน 
-การกำหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลด
ข้อผิดพลาดของ 
การทำงานที่อาจเกิดข้ึน 

เซนเซอร์และการใช้งาน ระบบสมองกล
ฝังตัว เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าท่ี
ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพต่างๆ เช่น
อุณหภูมิ แสง เสียง การสัมผัส เป็นต้น 

-ผู้เรียนสามารถบอก
ความหมายตัวโน้ตในทาง
ดนตรีได้ 

ตัวโน้ตในทางดนตรี คือสัญญลักษณ์ที่
แทนค่าของตัวโน้ตที่ใช้นับจังหวะ ซึ่ง
แสดงถึงความสั้น-ยาวของการส่งเสียง
(จังหวะ) และความสูง-ต่ำของระดับ
เสียง (ความถ่ีของเสียง หรือ Pitch) 

-ผู้เรียนสามารถบอก
หลักการหลักการทำงานของ
นาฬิกาได้ 

หลักการทำงานของนาฬิกา 
องค์ประกอบการเขียนโปรแกรมแสดง
ค่าวันและเวลา 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๑๒๐๑  รายวิชา  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๒.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ คิดคำนวณชวนสนุก -ผู้เรียนสามารถคิดเชิง
คำนวณได้ 

การคิดเชิงคำนวณ เป็นทักษะการคิดรูปแบบหนึ่ง
ที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์หลากหลาย
ลักษณะเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมี
ข้ันตอน 

๖ ๑๐ 

๒ ท่องไปในโลก 
Kidbright 

-ผู้เรียนสามารถบอก
ความหมายของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นข้ันตอนการเขียน
ทดสอบ และดูแลรหัส
ต้นฉบับหรือซอร์ซโค้ดของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นข้ันตอนการเขียนทดสอบ และดูแลรหัส
ต้นฉบับหรือซอร์ซโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งซอร์ซโค้ดน้ันจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรม 

๖ ๑๐ 

๓ การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วย 
Kidbright 

-ผู้เรียนสามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วย 
Kidbrightได้ 

ภาพดิจิทัลเกิดจากการนำจุดภาพมาเรียงต่อกัน 
โดยทั่วไปจุดเล็กๆ จะถูกนำมาเรียงต่อกันใน
ลักษณะเมทริกซ์  ภาพเคลื่อนไหว จากการนำ
ภาพดิจิทัลมากกว่า ๑ ภาพมาแสดงต่อกัน โดย
แต่ละภาพจะถูกแสดงเป็นระยะเวลาช่วงหน่ึง
ก่อนที่จะเปลี่ยนภาพไป 

๑๘ ๑๐ 

๔ สนุกคณิตกับ 
Kidbright 

-ผู้เรียนสามารถบอกตัว
แปรและการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ของตัวแปร
เป็นหลักได้ 

ตัวแปรและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของตัว
แปรเป็นหลัก ความรู้จากบทเรียนน้ีจะทำให้
ผู้เรียนสามารถสร้างตัวแปร กำหนดค่าให้ตัวแปร 
และนำตัวแปรมาทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 

๑๕ ๒๐ 

๕ คิดอย่างไร ได้อย่าง
น้ัน 

-ผู้เรียนสามารถบอกถึง
หน้าท่ีของเซนเซอร์ได้ 

เซนเซอร์และการใช้งาน ระบบสมองกลฝงัตัว 
เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าท่ีตรวจวัดปริมาณ
ทางกายภาพต่างๆ เช่นอุณหภูมิ แสง เสียง การ
สัมผัส เป็นต้น 

๑๔ ๑๐ 

๖ ตะลุยโลกดนตรี -ผู้เรียนสามารถบอก
ความหมายตัวโน้ตในทาง
ดนตรีได้ 

ตัวโน้ตในทางดนตรี คือสัญญลักษณ์ที่แทนค่า
ของตัวโน้ตที่ใช้นับจังหวะ ซึ่งแสดงถึงความสั้น-
ยาวของการส่งเสียง(จังหวะ) และความสูง-ต่ำ
ของระดับเสียง (ความถ่ีของเสียง หรือ Pitch) 

๑๒ ๑๐ 

๗ เล่นกับเวลา -ผู้เรียนสามารถบอก
หลักการหลักการทำงาน
ของนาฬิกาได้ 

หลักการทำงานของนาฬิกา องค์ประกอบการ
เขียนโปรแกรมแสดงค่าวันและเวลา 

๘ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การพัฒนาโครงงาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-ผู้เรียนสามารถบอก
ความสำคัญเก่ียวกับ
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

-การพัฒนาโครงงาน 
-การนำแนวคิดเชิงคำนวณไป
พัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน เช่น การจัด
การพลังงาน 
อาหาร การเกษตร การตลาด 
การค้าขาย 
การทำธุรกรรม สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 
-ตัวอย่างโครงงาน เช่น 
ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ
อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช 
ระบบจัดเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิต ระบบแนะนำการใช้
งานห้องสมุด 
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆใน
การศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือนำ
ผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือ
เพ่ือใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๑. มีสัมมาคารวะ /
รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /
ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม 
/รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความ
รับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

-ผู้เรียนสามารถบอก
ข้ันตอนการจัดทำ
โครงงานได้ 

   ข้ันตอนการพัฒนาโครงงาน
แบ่งเป็น ๖ ข้ันตอน คือ ข้ันการคัดเลือก
หัวข้อโครงงาน  ข้ันการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูล ข้ันการจัดทำ
ข้อเสนอโครงงาน ข้ันการลงมือทำ
โครงงาน ข้ันการเขียนรายงาน และข้ัน
การนำเสนอและการแสดงผลงานของ
โครงงาน   

-ผู้เรียนสามารถจัดทำ
เค้าโครงและลงมือ
ปฏิบัติโครงงานได้ 

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียน
จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวาง
แผนการพัฒนาล่วงหน้า เพ่ือจะช่วยให้
สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการ
ทำโครงงานน้ัน และเขียนเป็นข้อเสนอ
โครงงานออกมา เพ่ือที่จะสามารถนำไป
ขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเค้าโครงของ
โครงงานได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการลง
มือพัฒนาตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ การลง
มือทำโครงงานควรมีการเตรียมพร้อมก่อน
ลงมือปฏิบัติ ในขณะที่ลงมือปฏิบัติควรมี
ความระมัดระวังและความละเอียด
รอบคอบ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลไว้ให้
เป็นระเบียบ 

-ผู้เรียนสามารถเขียน
รายงานโครงการได้ 

การจัดทำรายงานเพ่ือบันทึกและนำเสนอ
รายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนา
ระบบงาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุป
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงาน
น้ัน ในการเขียนรายงานน้ัน ควรใช้ภาษาท่ี
อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และ
ตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่
ควรปรากฏในรายงาน 

-ผู้เรียนสามารถนำเสนอ
และจัดแสดงโครงงานได้ 

การนำเสนอ และการแสดงผลงานเป็น
ข้ันตอนที่สำคัญอีกข้ันตอนหน่ึงของการทำ
โครงงาน เพ่ือแสดงออกถึงผลิตผลของ
ความคิด ความพยายามในการทำงานที่
ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ทำให้ 
ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานน้ัน 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๑๒๐๒  รายวิชา  การพัฒนาโครงงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๒.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เก่ียวกับ
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

-ผู้เรียนสามารถ
บอกความสำคัญ
เก่ียวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 

โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อื่นๆในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือนำ
ผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพ่ือใช้สร้างสื่อเสรมิ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๑๐ ๑๐ 

๒ ข้ันตอนการ
จัดทำโครงงาน 

-ผู้เรียนสามารถ
บอกข้ันตอนการ
จัดทำโครงงานได้ 

   ข้ันตอนการพัฒนาโครงงานแบ่งเป็น ๖ ข้ันตอน คือ ข้ัน
การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน  ข้ันการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารและแหล่งข้อมูล ข้ันการจัดทำข้อเสนอโครงงาน 
ข้ันการลงมือทำโครงงาน ข้ันการเขียนรายงาน และข้ัน
การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน   

๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดทำเค้า
โครงและลงมือ
ปฏิบัติโครงงาน 

-ผู้เรียนสามารถ
จัดทำเค้าโครง
และลงมือปฏิบัติ
โครงงานได้ 

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องกำหนด
กรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า เพ่ือจะช่วย
ให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
น้ัน และเขียนเป็นข้อเสนอโครงงานออกมา เพ่ือที่จะ
สามารถนำไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับ
ความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะ
เป็นการลงมือพัฒนาตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ การลงมือ
ทำโครงงานควรมีการเตรียมพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติ 
ในขณะที่ลงมือปฏิบัติควรมีความระมัดระวังและความ
ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็น
ระเบียบ 

๒๐ ๒๐ 

๔ การเขียน
รายงาน
โครงงาน 

-ผู้เรียนสามารถ
เขียนรายงาน
โครงการได้ 

การจัดทำรายงานเพ่ือบันทึกและนำเสนอรายละเอียด
ต่างๆ ของการพัฒนาระบบงาน รายงานโครงงาน
คอมพิวเตอร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ 
เก่ียวกบัโครงงานน้ัน ในการเขียนรายงานน้ัน ควรใช้ภาษา
ที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ให้
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ควรปรากฏในรายงาน 

๒๔ ๒๐ 

๕ การนำเสนอ
และจัดแสดง
โครงงาน 

-ผู้เรียนสามารถ
นำเสนอและจัด
แสดงโครงงานได้ 

การนำเสนอ และการแสดงผลงานเป็นข้ันตอนที่สำคัญอีก
ข้ันตอนหน่ึงของการทำโครงงาน เพ่ือแสดงออกถึงผลิตผล
ของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงาน
ได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ทำให้ ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึง
ผลงานน้ัน 

๑๕ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การขยายพันธุ์พืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ศึกษาความหมายและความเป็นมา
ของการขยายพันธ์ุพืช 

-ทักษะการ
จัดการ  เปน็การจัด
ระบบงานและระบบ
คนเพ่ือให้การทำงาน
สำเร็จตาม 
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
     -การปลูก
พืช  ขยายพันธ์ุพืช
หรือเลี้ยงสัตว์ 

-ค ว าม ห ม าย แ ล ะ ค ว า ม
เป็นมาของการขยายพันธ์ุพืช 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และบอก
วิธีการใช้ในการขยายพันธ์ุพืช 

-เครื่องมือ อุปกรณ์ และบอก
วิธีการใช้ในการขยายพันธ์ุพืช 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
โดยใช้เมล็ดและขยายพันธ์ุพืชโดยการ
ใช้เมล็ดได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการใช้
เมล็ดได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การตัดชำและขยายพันธ์ุพืช
โดยการตัดชำได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การตัดชำ
และขยายพันธ์ุพืชโดยการตัด
ชำได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การต่อกิ่งและขยายพันธ์ุพืช
โดยการต่อกิ่งได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การต่อกิ่ง
และขยายพันธ์ุพืชโดยการต่อ
กิ่งได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การทาบกิ่งและขยายพันธ์ุพืช
โดยการทาบกิ่งได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การทาบ
กิ่งและขยายพันธ์ุพืชโดยการ
ทาบกิ่งได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การติดตาและขยายพันธ์ุพืช
โดยการติดตาได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การติดตา
และขยายพันธ์ุพืชโดย-
ข้ันตอนการติดตาได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การตอนและขยายพันธ์ุพืช
โดยการตอนได้ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การตอน
และขยายพันธ์ุพืชโดยการ
ตอนได้ 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การแยกหน่อและการแยก

กอและขยายพันธ์ุพืชโดยการแยก

หน่อและการแยกกอ 

-ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การแยก
หน่อและการแยกกอและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการแยก
หน่อและการแยกกอ 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เข้าใจและปฏิบัติงานการดูแลรักษา

พืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์ 

-การปฏิบัติงานการดูแล
รักษาพืชท่ีได้จากการ

ขยายพันธุ์ 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้ 

-การจัดทำบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๑    รายวิชา  การขยายพันธุ์พืช ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความหมายและความ
เป็นมาของการ
ขยายพันธ์ุพืช 

ศึกษาความหมายและความ
เป็นมาของการขยายพันธ์ุพืช 

-ความหมายและความเป็นมา
ของการขยายพันธ์ุพืช ๒ ๕ 

๒ เครื่องมืออุปกรณ์ ท่ีใช้
ในการขยาย พันธ์ุพืช 

ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และบอก
วิธีการใช้ในการขยายพันธ์ุพืช 

-เครื่องมือ อุปกรณ์ และบอก
วิธีการใช้ในการขยายพันธ์ุพืช ๖ ๑๕ 

๓ การขยายพันธ์ุโดยใช้
เมล็ด 

เข้าใจความหมายของการ
ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการใช้เมล็ดได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุ
โดยใช้เมล็ดและขยายพันธ์ุพืช
โดยการใช้เมล็ดได้ 

๖ ๑๕ 

๔ การขยายพันธ์ุพืชโดย 
การตัดชำ 

เข้าใจความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การตัดชำและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการตัดชำได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การตัดชำและขยายพันธ์ุ
พืชโดยการตัดชำได้ 

๖ ๑๕ 

๕ การขยายพันธ์ุพืชโดย 
การต่อกิ่ง 

เข้าใจความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การต่อกิ่งและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการต่อกิ่งได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การต่อกิ่งและขยายพันธ์ุ
พืชโดยการต่อกิ่งได้ 

๖ ๑๕ 

๖ การขยายพันธ์ุพืชโดย 
การทาบกิ่ง 

เข้าใจความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืชโดย การทาบกิ่งและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการทาบกิ่งได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การทาบกิ่งและ
ขยายพันธ์ุพืชโดยการทาบกิ่งได้ 

๖ ๑๕ 

๗ การดูแลรักษาพืชท่ี

ปลูก 

เข้าใจและปฏิบัติงานการดูแล

รักษาพืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์ 

-การปฏิบัติงานการดูแลรักษา
พืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์ ๖ ๑๕ 

๘ การทำบัญชีรายรับ-

รายจ่าย 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้ 

-การจัดทำบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้ ๒ ๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๒    รายวิชา  การขยายพันธุ์พืช ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การขยายพันธ์ุ
พืชโดย การติด
ตา 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การติดตาและขยายพันธ์ุพืช
โดยการติดตาได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุพืช
โดย การติดตาและขยายพันธ์ุพืชโดย
การติดตาได้ 

๘ ๒๐ 

๒ การขยายพันธ์ุ
พืชโดย การ
ตอน 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การตอนและขยายพันธ์ุพืช
โดยการตอนได้ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุพืช
โดย การตอนและขยายพันธ์ุพืชโดย
การตอนได้ 

๘ ๒๐ 

๓ การแยกหน่อ

และการแยก

กอ 

 

เข้าใจความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืชโดย การแยกหน่อและการแยก

กอและขยายพันธ์ุพืชโดยการแยก

หน่อและการแยกกอ 

-ความหมายของการขยายพันธ์ุพืช
โดย การแยกหน่อและการแยกกอ
และขยายพันธ์ุพืชโดยการแยกหน่อ
และการแยกกอ 

๘ ๒๐ 

๔ การดูแล

รักษาพืชท่ี

ปลูก 

เข้าใจและปฏิบัติงานการดูแลรักษา

พชืท่ีได้จากการขยายพันธุ์ 

-การปฏิบัติงานการดูแลรักษาพืชท่ี
ได้จากการขยายพันธุ์ 

๘ ๒๐ 

๕ การทำบัญชี

รายรับ-

รายจ่าย 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-

รายจ่ายได้ 

-การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ได้ 
๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา งานวาด 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เข้าใจความหมายและ
หลักการวาดเส้นโครงสร้างได้ 

เทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการ
ในการ สรางงานทัศนศิลป 

-ความหมาย และหลักการ
วาดเส้นโครงสร้าง 
  

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สามารถวาดเส้นโครงสร้างได้ การออกแบบงานทัศนศิลป ์ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วาดเส้นโครงสร้าง 
-วิธีการวาดเส้นโครงสร้าง 

ประโยชน์จากการวาดเส้น
โครงสร้าง 

-ประโยชน์จากการวาดเส้น
โครงสร้าง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๑๒๐๑    รายวิชา  งานวาด ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการวาด
เขียนเส้น
โครงสร้าง 

เข้าใจ
ความหมายและ
หลักการวาด
เส้นโครงสร้าง
ได้ 

ความหมายและหลักการวาดเขียนเส้น 
ความหมายและหลักการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง 

๔ ๑๐ 
 

๒. การวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง 
 

สามารถวาด
เส้นโครงสร้าง
ได้ 

ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๒ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๓
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๔ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๕ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๖
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๗ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๘ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๙
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๐ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๑ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๒
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๓ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๔ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๕
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๖ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๗ 

๓๔ ๘๕ 

๓. ประโยชน์จาก
การเรียนการ
วาดเขียนเส้น
โครงสร้าง 

ประโยชน์จาก
การวาดเส้น
โครงสร้าง 

 

ประโยชน์และความสำคัญจากการเรียนการวาดเส้น
โครงสร้าง 

๒ 
 

๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๓๑๒๐๒    รายวิชา  งานวาด ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการวาด
เขียนเส้น
โครงสร้าง 

เข้าใจ
ความหมายและ
หลักการวาด
เส้นโครงสร้าง
ได้ 

ทบทวนหลักการวาดเส้นโครงสร้าง ๒ ๑๐ 
 

๒. การวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง 
 

สามารถวาด
เส้นโครงสร้าง
ได้ 

 

ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๒ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๓
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๔ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๕ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๖
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๗ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๘ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๙
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๐ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๑ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๒
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๓ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๔ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๕
ข้ันตอนการวาดเขียนเส้นโครงสร้าง ๑๖ข้ันตอนการวาดเขียน
เส้นโครงสร้าง ๑๗ 

๓๖ 
 

๘๕ 

๓. ประโยชน์จาก
การเรียนการ
วาดเขียนเส้น
โครงสร้าง 

ประโยชน์จาก
การวาดเส้น
โครงสร้าง 

 
 

ประโยชน์และความสำคัญจากการเรียนการวาดเส้น
โครงสร้าง 

๒ 
 

๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา ปลูกพืชไร้ดิน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีความรู้พ้ืนฐานมี
เจตคติที่ดีเห็น
คุณค่าและ
ความสำคัญของ
การปลูกผักไร้ดิน 

-ทักษะการ
จัดการ  เปน็การ
จัดระบบงานและ
ระบบคนเพ่ือให้
การทำงานสำเร็จ
ตาม 
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 

   -การปลูกพืช 
ขยายพันธ์ุ 

พืชหรือเลี้ยงสัตว์ 

- การปลูกพืชไร้ดินเป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับ
การเกษตร ในพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัดทางการเกษตร  
จากปัญหาการปลูกพืชในดินติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว แมลง
ศัตรูพืช ทำให้ต้องใช้สารเคมีมากข้ึนเรื่อยๆ  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี การ
ปลูกพืชไร้ดินสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ดังกล่าวได้  ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่สะอาด
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /
รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ 
/ มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

สามารถศึกษา
ข้อมูลและวาง
แผนการปลูกผักไร้
ดินได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถ่ิน 

- การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ันมีหลากหลายระบบมาก
ในโลก เพราะการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์คือการปลูก
พืชแบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช้ดิน หลักการง่ายๆของการปลูก
พืชแบบน้ีน้ันคือการปลูกพืชในน้ำท่ีมีธาตุอาหารพืชอยู่ 
โดยใช้วัสดุอื่นมาแทนที่ดินเพ่ือทำหน้าท่ีให้รากยึด
เกาะเท่าน้ัน 
- การวางแผนการปลูก สามารถคำนวณได้ง่ายๆ ด้วย
ตัวเองโดยคิดจากอายุการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด  
ปริมาณผลผลิตที่ต้องการต่อวันหรือต่อสัปดาห์ 

สามารถผลิตผักไร้
ดินให้มีคุณภาพได้
ตามข้ันตอนและ
กระบวนการผลิตที่
กำหนด 

- พันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุผัก  เมล็ดพันธ์ุผักมี ๒ ชนิด
คือ ๒.๑  เคลือบดินเหนียว  เน่ืองจากเมล็ดผักมีขนาด
เล็ก  ทำให้เป็นอันตรายและสูญเสียได้ง่าย  จึงมีการ
เคลือบเมล็ดด้วยดินเหนียว  เมล็ดที่เคลือบจะมีอายุ
การเก็บรักษาสั้น  เน่ืองจากได้มีการกระตุ้นการงอก
มาแล้ว  แต่จะสะดวกสำหรับการใช้งาน  
๒.๒  ไม่เคลือบ  คือเมล็ดพันธ์ุปกติ 

สามารถใช้
เทคโนโลยีต่างๆ มา
พัฒนาเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของผัก
ไร้ดินได้ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปลูกผักไร้ดินหลายชนิด
ข้ึนอยู่กับลักษณะของการปลูก ซึ่งสิ่งทีค่วรคำนึงถึงคือ  
ควรมีราคาไม่สงูนัก  แต่มีคุณภาพดี และหาซื้อได้
สะดวก  นอกจากน้ียังสามารถนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้
ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักไร้ดินอีกด้วย 

สามารถเก็บเกี่ยว
บรรจภุัณฑ์และ
จำหน่ายผักได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- สามารถเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายผักได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๓    รายวิชา  การปลูกผักไร้ดิน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประวัติ  ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการ
ปลูกผักไร้ดิน 

มีความรู้พ้ืนฐาน  
มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการปลูกผักไร้ดิน 

ประวัติ  ความสำคัญ และ
ประโยชน์ของการปลูกผักไร้
ดิน 

๔ 

 

๑๐ 

๒. ประเภทของการปลูกผัก
ไร้ดิน 

อธิบายประการปลูกผักไร้ดิน ๔ ๑๐ 

๓. การวางแผนปลูกผักไร้
ดิน 

สามารถศึกษาข้อมูลและวาง
แผนการปลูกผักไร้ดินได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน 

สามารถการวางแผนปลูกผัก
ไร้ดิน 

๔ ๑๐ 

๔. การเตรียมพันธ์ุผักไร้ดิน สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพ
ได้ตามข้ันตอนและกระบวนการ
ผลิตที่กำหนด 

สามารถการเตรียมพันธ์ุผักไร้
ดิน 

๖ ๑๐ 

๕ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
ปลูกผักไร้ดิน 

สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มา
พัฒนาเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ของผักไร้ดินได้ 

บอกและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการปลูกผักไร้ดิน 

๖ ๑๐ 

๖ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของผักไร้ดิน 

สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพ
ได้ตามข้ันตอนและกระบวนการ
ผลิตที่กำหนด 

อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของผักไร้ดิน
งานการตัดต่อวิดีโอได้ 

๔ ๑๐ 
 

๗ การดูแลรักษาพืชผักไร้
ดิน 

สามารถการดูแลรักษาพืชผัก
ไร้ดิน 

๔ ๒๐ 

๘ การจัดการผลผลิต สามารถเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และ
จำหน่ายผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถการจัดการผลผลิต ๔ ๑๐ 

๙ การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

๔ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๑๒๐๔    รายวิชา  การปลูกผักไร้ดิน ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประวัติ  ความสำคัญ 
และประโยชน์ของการ
ปลูกผักไร้ดิน 

มีความรู้พ้ืนฐาน มีเจตคติที่ดี เห็น
คุณค่าและความสำคัญของการ
ปลูกผักไร้ดิน 

ประวัติ  ความสำคัญ และ
ประโยชน์ของการปลูกผักไร้
ดิน 

๔ 

 

๑๐ 

๒. ประเภทของการปลูกผัก
ไร้ดิน 

อธิบายประการปลูกผักไร้ดิน ๔ ๑๐ 

๓. การวางแผนปลูกผักไร้
ดิน 

สามารถศึกษาข้อมูลและวาง
แผนการปลูกผักไร้ดินได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน 

สามารถการวางแผนปลูกผัก
ไร้ดิน 

๔ ๑๐ 

๔. การเตรียมพันธ์ุผักไร้ดิน สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพ
ได้ตามข้ันตอนและกระบวนการ
ผลิตที่กำหนด 

สามารถการเตรียมพันธ์ุผักไร้
ดิน 

๖ ๑๐ 

๕ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
ปลูกผักไร้ดิน 

สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มา
พัฒนาเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ของผักไร้ดินได้ 

บอกและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการปลูกผักไร้ดิน 

๖ ๑๐ 

๖ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของผักไร้ดิน 

สามารถผลิตผักไร้ดินให้มีคุณภาพ
ได้ตามข้ันตอนและกระบวนการ
ผลิตที่กำหนด 

อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของผักไร้ดิน
งานการตัดต่อวิดีโอได้ 

๔ ๑๐ 
 

๗ การดูแลรักษาพืชผักไร้
ดิน 

สามารถการดูแลรักษาพืชผัก
ไร้ดิน 

๔ ๒๐ 

๘ การจัดการผลผลิต สามารถเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์และ
จำหน่ายผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถการจัดการผลผลิต ๔ ๑๐ 

๙ การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

๔ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่น
ให้อนุรักษ์ และเผยแพร่
มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

-มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ 
การยืน การเดิน การน่ัง การนอน การ
ทักทาย การรับประทาน 

-ลักษณะที่ดีของคนไทย
(มารยาทไทย กตัญญู
กตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ) 
-ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย(การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณี 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน 
ประยุกต์ และเผยแพร่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย  

-วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ของคนในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 

รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ -หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

-การกลั่นกรองข้าวและสื่อ
ที่มผีลกระทบต่อตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 

ลักษณะความสามารถและลักษณะ 
ความดีอของตนเองและผู้อื่น เช่น 
- ความกตัญญูกตเวที 
- ความมีระเบียบวินัย 
- ความรับผิดชอบ 
- ความขยัน 
- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ความเมตตากรุณา 

-ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง 

เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

-สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
-ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในสังคมไทย 

-การเห็นคุณค่าและการ
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-การดำเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 
-การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครอง   ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

เป็นแบบอย่าง ประยุกต์
และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง -การประยุกต์และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และ
เคารพความหลากหลายใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติ
ธรรม หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าในตนเอง รุ้จักมองโลกในแง่ดี 
สร้างทักษะทางอารมณ์รูจ้ักบริโภคด้วย
ปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุ
ต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดี
ข้ึนอยู่เสมอ 

-อัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-การอยู่ร่วมกันในสังคม
แห่งความหลากหลาย 
-การจัดการความขัดแย้ง
และสันติวิธี 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๑    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความเป็นไทย 
 

-มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และ
เผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
-เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และ
เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย 

-ลักษณะที่ดีของคนไทย(มารยาทไทย กตัญญู
กตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 
-ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย(การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี 

๒๕ 

๒. พลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วน
ร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ 

-การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
-การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง   
ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓๐ 

๓. วินัยในตนเอง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

-ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระทำของตนเอง 

๒๕ 

๔ ข่าวและสื่อ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ -การกลั่นกรองข้าวและสื่อที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๒    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑. รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 

เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-การเห็นคุณค่าและการแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 

๒๐ 

๒. ความปรองดอง  
สมานฉันท์ 
 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย 
-การจัดการความขัดแย้งและสันติ
วิธี 

 
 

๑๕ 

๓. วินัยในตนเอง 
 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

-ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง 

 
๒๐ 

๔. แบบอย่างความพิเพียง เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

-การประยุกต์และเผยแพร่ พระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๕ 

๕. อัตลักษณ์และความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

-อัตลักษณ์และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๑๕ 

รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

บอกพุทธประวัติโดยสังเขป พุทธประวัติ -พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่ฝั้น  อนาจาโร 
-หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 

บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-นามรูป  
-โลกธรรม ๘  
-กรรมนิยาม  
-วิตก ๓ 
 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย (ศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมนาม
รูป โลกธรรม ๘ กรรมนิยาม วิตก 
๓  

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติ
ที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

-สวดมนต์ไหว้พระ 
สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อวัด หรือศาสน
สถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน   

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๓    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-หลวงปู่ฝั้น  อนาจาโร 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมนามรูป 
โลกธรรม ๘ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมนาม
รูป โลกธรรม ๘ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๑๒๐๔    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมกรรม
นิยาม วิตก ๓ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมกรรม
นิยาม วิตก ๓ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เข้าใจความสำคัญและ
ประโยชน์ของการถ่าย
ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
 

-เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ต้ังแต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
สาเหตุหรือปัจจัย 
มาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
-การนำเสนอผลงานเป็น
การถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการทำงาน 
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ 
ซึ่งสามารถทำได้ 
หลายวิธี เช่น การทำแผ่น
นำเสนอผลงาน การจัด 
นิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ 
การนำเสนอต่อภาคธุรกิจ 
เพ่ือการพัฒนาต่อยอด 
สู่งานอาชีพ 

- ในปัจจุบันการถ่ายภาพเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตของเรามากข้ึน ด้วยความสามารถ
ทางด้านการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เก็บไว้
และสามารถนำเสนองาน ประกอบกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก 
พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในถ่ายภาพเพ่ือช่วย
ให้การถ่ายภาพมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

รู้จักวิวัฒนาการของ
กล้องถ่ายรูป 

- ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
กล้องถ่ายภาพในยุกสมัยต่าง ๆ ผู้คิดค้น
กล้องถ่ายรูปในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

บอกส่วนประกอบ
ของกล้องถ่ายรูป และ
อุปกรณ์ถ่ายรูป 

- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล้องถ่ายรูป 
และความสำคัญของอุปกรณ์ถ่ายรูปที่ช่วย
ให้การถ่ายภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการถ่ายรูป 

สามารถจัด
องค์ประกอบในการ
ถ่ายรูปได้ 

- ภาพถ่ายสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ทอด
อารมณ์และความรู้สึกได้ การเลือกใชโ้ทน
สีในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการ
ถ่ายภาพสามารถเร่งเร้าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์
ร่วม 
-มุมกล้อง และการสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมในภาพ การจัด
องค์ประกอบที่ดีจะช่วยปลุกให้ผู้ชมเกิด
จินตภาพของตนเอง 

เข้าใจและแสดง
เทคนิคการถ่าย
ภาพน่ิงได้ 

- หลักการทำงานของกล้องถ่ายรูป และ
เทคนิคการถ่ายภาพน่ิง ในมุมกล้อง
ประเภทต่าง ๆ เช่นมุมสูง มุมสายตา และ
มุมต่ำ การเลือกใช้โทนสี ให้เหมาะกับการ
ถ่ายภาพได้ 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เข้าใจและแสดง
เทคนิคการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวได้ 

- หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว เทคนิคการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว ในมุมกล้องประเภทต่าง ๆ 
เช่นมุมสูง มุมสายตา และมุมต่ำได้ 
เลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่าง
เหมาะสม 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๒๒๐๓   รายวิชา  การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความสำคัญและประโยชน์
ของการถ่ายภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว 

เข้าใจความสำคัญและ
ประโยชน์ของการถ่าย
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

 

ศึกษาความสำคัญและประโยชน์
ข อ ง ก า ร ถ่ า ย ภ า พ น่ิ ง แ ล ะ
ภาพเคลื่อนไหว 

๕  ๕ 
 

๒. วิวัฒนาการของกล้อง
ถ่ายรูป 

รู้จักวิวัฒนาการของกล้อง
ถ่ายรูป 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพใน
ยุคสมัยต่าง ๆ 

๕ ๕ 

๓. ส่วนประกอบของกล้อง
ถ่ายรูป และอุปกรณ์
ถ่ายรูป 

บอกส่วนประกอบของกล้อง
ถ่ายรูป และอุปกรณ์ถ่ายรูป 
 

สามารถอธิบายส่วนประกอบต่าง 
ๆ ของกล้องถ่ายรูป และบอก
ความสำคัญของอุปกรณ์ถ่ายรูปได้ 

๑๐ ๑๐ 

๔. โทนสี และการถ่ายทอด
อารมณ์ผ่านภาพถ่าย 

สามารถจัดองค์ประกอบใน
การถ่ายรูปได้ 

สามารถอธิบายการถ่ายทอด
อารมณ์และความแตกต่างลักษณะ
โทนสีของภาพถ่ายที่สื่อ
ความหมายได้ 

๒๐ ๔๐ 

๕ มุมกล้องและการจัด
องค์ประกอบในการถ่ายรูป 

สามารถแยกแยะบอกลักษณะของ
ภาพถ่ายในมุมต่าง ๆ อธิบาย
วิธีการจัดองค์ประกอบของภาพได้   

๒๐ ๔๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๒๒๐๔   รายวิชา  การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๒ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เทคนิคการถ่าย
ภาพน่ิง 

เข้าใจและแสดง
เทคนิคการถ่าย
ภาพน่ิงได้ 

สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพน่ิง ในมุมกล้อง
ประเภทต่าง ๆ เช่นมุมสูง มุมสายตา และมุมต่ำ ได้ 
เลือกใช้โทนสี ให้เหมาะกับการถ่ายภาพได้ 

 
๓๐ 

 
๕๐ 

๒ เทคนิคการ
ถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว 

เข้าใจและแสดง
เทคนิคการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวได้ 

สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในมุม
กล้องประเภทต่าง ๆ เช่นมุมสูง มุมสายตา และมุม
ต่ำได้ เลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

๓๐ 

 
 

๕๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การทำเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

บอกความหมาย  ความสำคัญ และ 
ประโยชน์ของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้
อธิบายประเภทและความเป็นมา
ของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงาน  มีข้ันตอนคือ  การสังเกต
วิเคราะห์ สร้างทางเลือกเช่น 
-การเก็บ  ถนอมและแปรรูปอาหาร 
-คณธรรมและลักษณะ 
นิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณ
งาม  ความดี 
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่
สำคัญๆ เช่น 
ขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
 

-ความหมาย 
ความสำคัญและ
ประโยชน์ของพืช
สมุนไพร 
-สรรพคุณทางยาของ
สมุนไพรในท้องถ่ิน 
-ประเภทและความ
เป็นมาของเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /
รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ 
/ มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

บอกหลักการ  วิธีการ  และ
ข้ันตอนในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้
ในการทำเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

อุปกรณ์ในการทำ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 
 

บอกหลักการ  วิธีการ  และ
ข้ันตอนในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้
ในการทำเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

วัตถุดิบในการทำ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

-ปฏิบัติการทำเครื่องด่ืมสมุนไพรได้
ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย 

-หลักและวิธีการทำน้ำ
ใบเตย 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
กระเจี๊ยบ 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
เก๊กฮวย 
 หลักและวิธีการทำน้ำ
ลำไย 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
ตะไคร ้
-หลักและวิธีการทำน้ำ
ดอกอนัชัญ 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
มะพร้าว 



315 
 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัด
จำหน่าย เครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

-การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์  
-การจัดจำหน่าย 

กำหนดราคาจำหน่าย และจัดทำ
บัญชีรายรับ รายจ่ายได้ 

-การกำหนดราคา  
-การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๑     รายวิชา  การทำเคร่ืองด่ืมสมุนไพร    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕    หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เก่ียวกับการ เก่ียวกับ
ประเภท ประโยชน์และ
สรรพคุณทางยาของสมุนไพร 

บอกความหมาย ความสําคัญ และ 
ประโยชน์ของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 
อธิบายประเภทและความเป็นมา
ของเครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

-ความหมาย 
ความสำคัญและ
ประโยชน์ของพืช
สมุนไพร 
-สรรพคุณทางยาของ
สมุนไพรในท้องถ่ิน 
-ป ระเภ ท และความ
เป็นมาของเครื่อง ด่ืม
สมุนไพร 

๖ 

 

๑๐ 

๒.  อุปกรณ์ในการทำเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

บอกหลักการ วิธีการ และข้ันตอนใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา
เครื่องด่ืมสมุนไพรได้ 

-อุ ป ก ร ณ์ ใน ก าร ท ำ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

๖ ๑๐ 

๓. วัตถุดิบในการทำเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

บอกหลักการ วิธีการ และข้ันตอนใน
การเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการทํา
เครื่องด่ืมสมุนไพรได้  

-วัตถุดิบในการทำ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

๖ ๑๐ 

๔. การทำเครื่องด่ืมสมุนไพร
ประเภทต่างๆ 

-ปฏิบัติการทําเครื่องด่ืมสมุนไพรได้
ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย 

-หลักและวิธีการทำน้ำ
ใบเตย 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
กระเจี๊ยบ 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
เก๊กฮวย 
 หลักและวิธีการทำน้ำ
ลำไย 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
ตะไคร ้
-หลักและวิธีการทำน้ำ
ดอกอันชัญ 
-หลักและวิธีการทำน้ำ
มะพร้าว 

๓๖ ๕๐ 

๗ การบรรจุภัณฑ์และจัด
จำหน่าย 

ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

-การตกแต่ง บรรจุ
ภัณฑ์  
-การจัดจำหน่าย 

๔ ๑๐ 

๖ การกำหนดราคาและการทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

กําหนดราคาจําหน่าย และจัดทํา
บัญชีรายรับ รายจ่ายได้ 

-การกำหนดราคา  
-การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

๒ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การทำอาหารว่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอัน 

 บอกความหมาย
ประเภทและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร
ว่างได้ 

-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงาน  มีข้ันตอนคือ  การสังเกต
วิเคราะห์ สร้างทางเลือกเช่น 
      -การเก็บ  ถนอมและแปรรูป
อาหาร 
-คณธรรมและลักษณะ 
นิสัยในการทำงานเป็นการสร้างคุณ
งาม  ความดี 
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่
สำคัญๆ เช่น 
ขยัน  อดทน  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ 

ความหมายประเภทและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารว่าง 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

อธิบายประเภทอาหาร
ว่างได้ 

ประเภทอาหารว่างได้ 

บอกหลักการ  วิธีการ  
และข้ันตอนในการ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำอาหารว่างได้ 

หลักการ  วิธีการ  และข้ันตอนใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทำอาหารว่าง 

เลือกซื้อ/จัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพเพ่ือมา
ทำอาหารว่างได้ 

วิธีการเลือกซื้อ/จัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพเพ่ือมาทำอาหารว่าง 

ปฏิบัติการทำอาหาร
ว่างได้ถูกต้องตาม
หลักการโภชนาการ 
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การปฏิบัติการทำอาหารว่างได้
ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์
และจัดจำหน่าย 
อาหารว่างได้ 

การตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัด
จำหน่าย อาหารว่าง 

กำหนดราคาจำหน่าย 
และจัดทำบัญชีรายรับ 
รายจ่ายได้ 

การกำหนดราคาจำหน่าย และ
จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 

ปฏิบัติงานด้วยความ
เปน็ระเบียบเรียบร้อย 
ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย 

 การปฏิบัติงานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีต 
รอบคอบและปลอดภัย 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๒        รายวิชา  การทำอาหารว่าง    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา  ๖๐  ชัว่โมง       จำนวน  ๑.๕    หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เก่ียวกับ 
อาหารว่าง 

-บอกความหมาย ความสําคัญ ของ
อาหารว่างได้ 
-บอกลักษณะ และประโยชน์ของ
อาหารว่างได้ 

ความหมาย ประเภทและ
คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารว่าง 

 

๖ 

 

 
 

๑๐ 

๒.  อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่าง 

-บอกหลักการ วิธีการ และข้ันตอนใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารว่างได้ 

อุปกรณ์ ในการทำอาหาร
ว่าง 

 
๖ 

 
๑๐ 

๓. วัตถุดิบในการ
ทำอาหารว่าง 

บอกหลักการ วิธีการ และข้ันตอนใน
การเลือกใช้เครื่องปรงุที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารว่างได้ 

วัตถุดิบในการทำทำอาหาร
ว่าง 

 
๖ 

 
๑๐ 

๔. การอาหารว่าง
ประเภทต่างๆ 

-ปฏิบัติการทําอาหารว่างได้ตาม
หลักการ วิธีการ และข้ันตอนในการ
ประกอบอาหารว่าง  
-ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย 

การทำขนมปังหน้าหมู    
การทำแซนวิชหน้าปลาทู 
การทำข้าวต้มมัด 
การทำขนมเทียน 
การทำสาคูไส้หม ู
การทำขนมถ่ัวแปบ 
การทำมะม่วงกวน 

๓๔ ๕๐ 

๕ การตกแต่งและบรรจุ
ภัณฑ์ 

ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 
อาหารว่าง 
 

-รูปแบบการตกแต่งอาหาร
ว่าง 
-การบรรจภุัณฑ์และจัด
จำหน่าย 

๔ ๑๐ 

๖ การกำหนดราคาและ
การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

กําหนดราคาจําหน่าย และจัดทําบัญชี
รายรับ รายจ่ายได้ 

-การกำหนดราคา 
-การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

๔ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา การเลี้ยงกบ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนบอก
ประวัติความ
เป็นมาในการ
การเลี้ยงกบได้ 

-ทักษะการจัดการ  เปน็การ
จัดระบบงานและระบบคน
เพ่ือให้การทำงานสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
          -การปลูก
พืช  ขยายพันธ์ุพืชหรือเลี้ยง
สัตว์ 
 

-การเลี้ยงกบในต่างประเทศเริ่มที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.๑๘๙๗ ต่อมาประเทศ
ญ่ีปุ่น นำพันธ์ุกบจากประเทศสหรัฐอเมริกามา
ทดลองเลี้ยง และประเทศไทยได้เริ่มเลี้ยงกบ
โดยหลวงสมานวนกิจ 
-กบมี  ๔  พันธ์ุ ได้แก่  กบนา   กบจาน   
กบบูลฟร็อก  และกบทูต 
-วงจรชีวิตของกบ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

นักเรียน
สามารถบอก
ลักษณะ 
ประเภท 
ประโยชน์ของ
บ่อได้ถูกต้อง 

-บ่อที่ใช้เลี้ยงกบข้ึนอยู่กับการใช้ประโยชน์ ซึ่ง
อาจเป็นบ่อที่ใช้ผสมพันธ์ุ บ่ออนุบาล    บ่อขุน
กบ  ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น บ่อพ้ืนลาดเอียง  
บ่อมีเกาะกลาง  บ่อมีขอบสูง  บ่อดินและการ
เลี้ยงกระชงั 

นักเรียน
สามารถบอก
ความหมาย
ของการ
เพาะพันธ์ุกบ
ได้ 

การเพาะเลี้ยงกบเป็นการนำเอาพ่อพันธ์ุ แม่
พันธ์ุที่มีลักษณะดีมาผสมกันในบ่อผสมพันธ์ุ 
แล้วนำไข่ที่ได้มาฟัก เพ่ือให้ได้ลูกกบแล้วจึง
นำเอาลูกกบไปเลี้ยงต่อไป 

นักเรียน
สามารถ 
บอกวิธีการ
ดูแลลูกอ๊อดได้ 

ลูกอ๊อดเป็นลูกกบที่ฟักออกจากไข่ อายุ
ประมาณ ๒๐ – ๓๐ วัน  หลังจากน้ันจะเปลี่ยน
รูปร่างเป็นลูกกบ 

นักเรียน
สามารถบอก
วิธีการเลี้ยงกบ
ได้ 

กบขุนหรือกบโต มีอายุประมาณ ๑ เดือน 
หลังจากน้ันใช้เวลาเลี้ยงประมาณ ๓ – ๔ เดือน 
ก็สามารถจับจำหน่ายได้ 

นักเรียน
สามารถบอก
สภาพของบ่อ
เลี้ยงกบได้ 

การเลี้ยงกบให้ประสบความสำเร็จต้องมีการ
ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ เช่น หมั่นถ่ายเทน้ำ  
เก็บกวาดอาหาร  ตรวจสภาพบ่อ  คัดขนาด  
ตลอดจนการป้องกันศัตรู 

นักเรียน
สามารถบอก
โรคและศัตรู
ของกบได้ 

โรคและศัตรูกบมีหลายสาเหตุผู้เลี้ยงจำเป็นต้อง
ทราบสาเหตุ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
จากโรคและศัตร ู
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียน
สามารถบอก
วิธีการจับกบ
และขนส่งได้
ถูกต้อง 

การจับกบเพ่ือจำหน่ายและการขนส่งไปยัง
ตลาด เป็นข้ันตอนสุดท้ายหลังจากท่ีกบ
เจริญเติบโตได้ขนาดตามท่ีต้องการ 

นักเรียน
สามารถแปร
รูปอาหารจาก
กบด้วยวิธี
ต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

กบสามารถทำอาหารได้หลายประเภทแล้วแต่
ความนิยมรับประทานในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ต้ม  
ผัด   แกง  ทอด เป็นต้น 

นักเรียน
สามารถทำ
บัญชีรับ จ่าย
ในการเลี้ยงกบ
ได้ถูกต้อง 

ในการจำหน่ายกบจำเป็นต้องมีการทำบัญชี
รายรับ  รายจ่าย เพ่ือประเมินด้านกำไร  
ขาดทุน    
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๓  รายวิชา  การเลี้ยงกบ ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประวัติการ
เลี้ยงกบ 

นักเรียนบอกประวัติ
ความเป็นมาในการการ
เลี้ยงกบได้ 

-การเลี้ยงกบในต่างประเทศเริ่มที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.๑๘๙๗ ต่อมาประเทศญ่ีปุ่น 
นำพันธ์ุกบจากประเทศสหรัฐอเมริกามาทดลองเลี้ยง 
และประเทศไทยได้เริ่มเลี้ยงกบโดยหลวงสมานวนกิจ 
-กบมี  ๔  พันธ์ุ ได้แก่  กบนา   กบจาน   กบบูล
ฟร็อก  และกบทูต 
-วงจรชีวิตของกบ 

๘ 

 

๒๐ 

๒. บ่อเลี้ยงกบ นักเรียนสามารถบอก
ลักษณะ ประเภท 
ประโยชน์ของบ่อได้
ถูกต้อง 

-บ่อที่ใช้เลี้ยงกบข้ึนอยู่กับการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจเป็น
บ่อที่ใช้ผสมพันธ์ุ บ่ออนุบาล    บ่อขุนกบ  ซึ่งมีหลาย
ลักษณะ เช่น บ่อพ้ืนลาดเอียง  บ่อมีเกาะกลาง  บ่อมี
ขอบสูง  บ่อดินและการเลี้ยงกระชัง 

๑๒ ๓๐ 

๓. การ
เพาะพันธ์ุ
และวางไข่ 

นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของการ
เพาะพันธ์ุกบได้ 

การเพาะเลี้ยงกบเป็นการนำเอาพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุที่มี
ลักษณะดีมาผสมกันในบ่อผสมพันธ์ุ แล้วนำไข่ที่ได้มา
ฟัก เพ่ือให้ได้ลูกกบแล้วจึงนำเอาลูกกบไปเลี้ยงต่อไป 

๑๒ ๓๐ 

๔ การอนุบาล
ลูกอ๊อด 

นักเรียนสามารถ 
บอกวิธีการดูแลลูกอ๊อด
ได้ 

ลูกอ๊อดเป็นลูกกบที่ฟักออกจากไข่ อายุประมาณ ๒๐ 
– ๓๐ วัน  หลังจากน้ันจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกกบ 

๘ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๔  รายวิชา  การเลี้ยงกบ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเลี้ยงกบโต นักเรียนสามารถบอก
วิธีการเลี้ยงกบได้ 

กบขุนหรือกบโต มีอายุประมาณ ๑ เดือน 
หลังจากน้ันใช้เวลาเลี้ยงประมาณ ๓ – ๔ เดือน ก็
สามารถจับจำหน่ายได้ 

๑๐ ๒๐ 

๒ การดูแลสภาพ
บ่อ 

นักเรียนสามารถบอก
สภาพของบ่อเลี้ยงกบได้ 

การเลี้ยงกบให้ประสบความสำเร็จต้องมีการดูแล
เอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ เช่น หมั่นถ่ายเทน้ำ  เก็บ
กวาดอาหาร  ตรวจสภาพบ่อ  คัดขนาด  
ตลอดจนการป้องกันศัตรู 

๑๒ ๒๐ 

๓ โรคและศัตรู
ของกบ 

นักเรียนสามารถบอกโรค
และศัตรูของกบได้ 

โรคและศัตรูกบมีหลายสาเหตุผู้เลี้ยงจำเป็นต้อง
ทราบสาเหตุ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
จากโรคและศัตรู 

๖ ๑๐ 

๔ การจับกบ
จำหน่ายและ
ตลาดกบ 

นักเรียนสามารถบอก
วิธีการจับกบและขนส่ง
ได้ถูกต้อง 

การจับกบเพ่ือจำหน่ายและการขนส่งไปยังตลาด 
เป็นข้ันตอนสุดท้ายหลังจากที่กบเจริญเติบโตได้
ขนาดตามท่ีต้องการ 

๔ ๑๕ 

๕ การแปรรูป
อาหารจากกบ 

นักเรียนสามารถแปรรูป
อาหารจากกบด้วยวิธี
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค ์

กบสามารถทำอาหารได้หลายประเภทแล้วแต่
ความนิยมรับประทานในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ต้ม  
ผัด   แกง  ทอด เป็นต้น 

๔ ๑๕ 

๖ การทำบัญชี
ฟาร์ม 

นักเรียนสามารถทำบัญชี
รับ จ่ายในการเลี้ยงกบได้
ถูกต้อง 

ในการจำหน่ายกบจำเป็นต้องมีการทำบัญชี
รายรับ  รายจ่าย เพ่ือประเมินด้านกำไร  ขาดทุน    

๔ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา งานอิเล็กทรอนิก 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผู้เรียนอธิบายหลักการ
เก่ียวกับงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบ
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 

-ทักษะการจัดการ  เปน็การจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือให้
การทำงานสำเร็จตาม 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น 
-การบำรุงเก็บ
รักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การทำงาน  มีข้ันตอนคือ  การ
สังเกต  
วิเคราะห์สร้างทางเลือกเช่น  
     -การติดต้ัง ประกอบ  
ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช ้
 

-หลักการเก่ียวกับงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
-ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้า 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-การใช้เครื่องมือทดสอบ
วงจรไฟฟ้า 

ผู้เรียนสามารถประกอบ 
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เลือก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้เหมาะสม 

-การประกอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถทํางานด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน
อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย 

-การทำงานโดยการจัดลำดับดับ
เป็น ข้ันตอนในการดำเนินงาน 
และทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

-ความปลอดภัยในการทำงาน 

ผู้เรียนสามารถบอก
แหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
และพ้ืนฐานการวิเคราะห์
วงจร 

-แหล่งกำเนินไฟฟ้ากระแสตรง 
-พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจร 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
แบบและประกอบวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

-การอ่านแบบและประกอบ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดและทดสอบวัด
ค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

-การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ
วัดค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

ผู้เรียนมีนิสัยในการ
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

-การทำงานโดยการจัดลำดับดับ
เป็น ข้ันตอนในการดำเนินงาน 
และทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

-ความปลอดภัยในการทำงาน 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๕  รายวิชา  งานอิเล็กทรอนกิ ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ หลักการ
เก่ียวกับงาน
ไฟฟ้า 

ผู้เรียนอธิบายหลักการเก่ียวกับงาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบ
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 

-หลักการเก่ียวกับงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
-ระบบความปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้า 

๘ ๒๐ 

๒ เครื่องมือ
ทดสอบ
วงจรไฟฟ้า 

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทดสอบ
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

-การใช้เครื่องมือทดสอบ
วงจรไฟฟ้า 

๑๒ ๒๐ 

๓ การประกอบ 
ทดสอบ
วงจรไฟฟ้า 

ผู้เรียนสามารถประกอบ ทดสอบ
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ ได้
เหมาะสม 

-การประกอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
-การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้เหมาะสม 

๒๐ ๕๐ 

๔ การทำงานอย่าง
เป็นข้ันตอน 

ผู้เรียนสามารถทํางานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีลําดับข้ันตอนใน
การทํางานอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย 

-การทำงานโดยการจัดลำดับดับ
เป็น ข้ันตอนในการดำเนินงาน 
และทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

-ความปลอดภัยในการทำงาน 

๒๐ ๓๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๒๒๐๖  รายวิชา  งานอิเล็กทรอนกิ ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ แหล่งกําเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 

ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งกําเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรงและพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์วงจร 

-แหล่งกำเนินไฟฟ้ากระแสตรง 
-พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจร 

๑๐ ๑๕ 

๒ การอ่านแบบและ
ประกอบวงจรไฟฟ้า 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านแบบ
และประกอบวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

-การอ่านแบบและประกอบ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

๑๕ ๒๐ 

๓ การใช้เครื่องมือวัดและ
ทดสอบวัดค่าต่างๆใน
วงจรไฟฟ้า 

ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
เครื่องมือวัดและทดสอบวัดค่า
ต่างๆในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

-การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ
วัดค่าต่างๆในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

๑๕ ๒๕ 

๔ ความปลอดภัย ผู้เรียนมีนิสัยในการปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ถูกต้องและปลอดภัย 

-การทำงานโดยการจัดลำดับดับ
เป็นข้ันตอนในการดำเนินงาน 
และทำงานอย่างเป็นระเบียบ 

-ความปลอดภัยในการทำงาน 

๒๐ ๔๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้
อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาท
ไทยสู่สาธารณะ 

-มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดิน 
การน่ัง การนอน การทักทาย 
การรับประทาน 

-การมีส่วนร่วมในการแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่
มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน 
ประยุกต์ และเผยแพร่ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 

-วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 
ของคนในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการ
ดำเนินชีวิต 

-การอนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ 
และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

เป็นแบบอย่างและส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

-สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ี ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน
สนใจ 

-บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชน
ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
โดยเน้นจิตสาธารณะ 

-การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน
สนใจ 

มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ัง
อย่างมีวิจารณญาณ 

-การมีส่วนร่วมและตัดสินใจ
เลือกต้ัง 

รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ -หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้ง
สื่อที่ไร้พรมแดน 

-การรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบน
พ้ืนฐานของข้อมูล 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้
มีความสุข 

-การคาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

 

เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม และสนับสนุนให้

-สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 
-ความสำคัญของสถาบัน

-กิจกรรม และสนับสนุนที่
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูน
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
 

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และ
เผยแพร่ พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

-ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง -เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และ
เผยแพร่ พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพ
ความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้
มีความสุข 

-ในอัตลักษณ์และความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน 

-การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ลักษณะความสามารถและ
ลักษณะ ความดีอของตนเอง
และผู้อื่น 

-การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๑    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ มารยาทไทย มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ 
และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

-การมีส่วนร่วมในการแนะนำผู้อื่นให้
อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่
สาธารณะ 

๑๐ 

๒ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ 
และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 

-การอนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และ
เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๒๐ 

๓ พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๑๕ 

๔ ประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ 

ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ 

-การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

๑๕ 

๕ การเลือกต้ัง มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมี
วิจารณญาณ 

-การมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ัง ๒๐ 

๖ ข่าวสารและสื่อ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ -การรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ ๒๕ 
๗ การคาดการณ ์ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบน

พ้ืนฐานของข้อมูล 
-การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า
บนพ้ืนฐานของข้อมูล 

๑๕ 

๘ วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๒    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-กิจกรรม และสนับสนุนที่แสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒๐ 

๒. หลักการทำงานและ
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

-เป็ น แบ บ อ ย่ าง ป ระ ยุก ต์แล ะ
เผ ย แ พ ร่  พ ร ะ บ ร ม ร า โช ว า ท 
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐ 

๓. ข่าวสารและสื่อ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ -การรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ ๒๐ 
๔ ในอัตลักษณ์และ

เคารพความ
หลากหลาย 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

-ในอัตลักษณ์และความหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

๑๐ 

๕ การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ และพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

๑๐ 

๖ วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

บอกพุทธประวัติโดยสังเขป พุทธประวัติ -พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ 
-หลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน 

บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-นิวรณ์ ๕  
-อุปาทาน ๔  
-ภาวนา ๔  
-วิมุตติ ๕ 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย (ศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมนิวรณ์ 
๕ อุปาทาน ๔ ภาวนา ๔ วิมุตติ 
๕ 

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

-สวดมนต์ไหว้พระ 
สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและ
แผ่เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อวัด หรือศาสนสถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน   

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญ
ทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๓    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมนิวรณ์ ๕ 
อุปาทาน ๔ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมนิวรณ์ 
๕ อุปาทาน ๔  
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๒๒๐๔    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-หลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมภาวนา 
๔ วิมุตติ ๕ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมภาวนา 
๔ วิมุตติ ๕ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา  ช่างเคร่ืองยนต์เล็ก 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักการทำงาน หน้าท่ี
การทำงานของ
ส่วนประกอบ การใช้
เครื่องมือถอดประกอบ
และ ตรวจสภาพ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

-ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ทำงาน มีข้ันตอน
คือ  การสังเกต  
วิเคราะห์สร้าง
ทางเลือก เช่น 
     -การติดต้ัง
ประกอบ   
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือ   
เครื่องใช ้
 

-เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลังในปัจจุบันมีอยู่
ด้วยกันมากมายหลายประเภท ซึ่งการแบ่งประเภท
ของเครื่องยนต์น้ันสามารถแบ่งได้หลายแบบด้วยกัน 
โดยมีหลักในการแบ่งประเภท 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

- เพ่ือให้มีความสามารถ
ถอดประกอบ ตรวจ
สภาพชิ้นส่วน ให้การ
บริการและการ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีนได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

-เครื่องยนต์เล็กที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื่อเพลิงเป็น
เครื่องยนต์ที่มีสูบเดียวขนาดไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
ปัจจุบันที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป จะเป็น
เครื่องยนต์ที่ใช้กับงานเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เป็น
เครื่องยนต์แบบ ๒ จังหวะและ ๔ จังหวะ จึงต้องมี
การเรียนรู้เพ่ือบำรุงรักษาให้เครื่องยนต์น้ันทำงานได้
เต็มประสิทธิภาพ 
-เครื่องยนต์เล็กที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื่อเพลิงแบบ ๒ 
จังหวะ ( Two-stroke engine) จังหวะที่เครื่องยนต์
ทำงานจะไม่มีวาล์วเปิดปิดไอดีและไอเสีย แต่จะใช้
ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดี-ไอเสียแทนซึ่งเครื่องยนต์ ๒ 
จังหวะจะทำงานรอบจัดกว่า ๔ จังหวะและการเผา
ไหมก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ 

- เพ่ือให้สามารถ
ประมาณราคาค่าบริการ 

-การประเมินราคาในการให้บริการ 
-การให้บริการ 

- เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักการทำงาน หน้าท่ี
การทำงานของ
ส่วนประกอบ การใช้
เครื่องมือถอดประกอบ
และ ตรวจสภาพ
เครื่องยนต์เล็กดีเซล 

ชุดสตาร์ทและชุดล้อแม่เหล็กในเครื่องยนต์เล็กเป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญเพราะเป็นชุดหมุนขับเคลื่อน
เพลาทำให้เครื่องยนต์มีการทำงานเรียกว่าชุดสตาร์ท 

- เพ่ือให้มีความสามารถ
ถอดประกอบ ตรวจ
สภาพชิ้นส่วน ให้การ
บริการและการ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์
เล็กดีเซลได้อย่างถูกต้อง 

ในเครื่องยนต์เล็กมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
เป็นส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์เล็กน้ำมันเบนซิน
แบบ ๔ จังหวะ อุปกรณ์ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมี
ความสำคัญมีหน้าท่ีที่แตกต่างกันมีความสำคัญทุกชิ้น
เพราะในห้องเครื่องยนต์จะขาดอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหน่ึง
ไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องรู้และศึกษาหน้าท่ีและชื่อเรียก 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๑    รายวิชา  ช่างเคร่ืองยนต์เล็ก ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. พ้ืนฐานเครื่องยนต์
เบนซิน 

เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักการทำงาน 
หน้าท่ีการทำงาน
ของส่วนประกอบ 
การใช้เครื่องมือ
ถอดประกอบและ 
ตรวจสภาพ
เครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน 

เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลังในปัจจุบันมีอยู่
ด้วยกันมากมายหลายประเภท ซึ่ งการแบ่ ง
ประเภทของเครื่องยนต์น้ันสามารถแบ่งได้หลาย
แบบด้วยกัน โดยมีหลักในการแบ่งประเภท 

๑๐ 

 

๑๐ 

๒. ประเภทของ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน 

 

เพ่ือให้มี
ความสามารถถอด
ประกอบ ตรวจ
สภาพชิ้นส่วน ให้
การบริการและการ
บำรุงรักษา
เครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีนได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

เครื่องยนต์เล็กที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื่อเพลิง
เป็นเครื่องยนต์ที่มีสูบเดียวขนาดไม่ เกิน ๑๐ 
แรงม้า ปัจจุบันที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป จะ
เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับงานเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
เป็นเครื่องยนต์แบบ ๒ จังหวะและ ๔ จังหวะ จึง
ต้องมีการเรียนรู้เพ่ือบำรุงรักษาให้เครื่องยนต์น้ัน
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

๒๒ ๓๐ 

๓. หลักการทำงานของ
เครื่องยนต์เล็กน้ำมัน
เบนซินแบบ ๒ 
จังหวะและ ๔ จังหวะ 

เครื่องยนต์เล็กที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื่อเพลิง
แบบ ๒ จังหวะ ( Two-stroke engine) จังหวะ
ที่เครื่องยนต์ทำงานจะไม่มีวาล์วเปิดปิดไอดีและ
ไอเสีย แต่จะใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดี-ไอเสีย
แทนซึ่งเครื่องยนต์ ๒ จังหวะจะทำงานรอบจัด
กว่า ๔ จังหวะและการเผาไหมก็มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ 

๒๔ ๕๐ 

๔. การประเมิณราคา
และบริการ 

เพ่ือให้สามารถ
ประมาณราคา
ค่าบริการ 
เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดี
ในการทำงานด้วย
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด ประณีต 
ปลอดภัย และ
รักษา
สภาพแวดล้อม 

-การประเมินราคาในการให้บริการ 
-การให้บริการ 

๔ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๒  รายวิชา  ช่างเคร่ืองยนต์เล็ก ๒    กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. พ้ืนฐาน
เครื่องยนต์ดีเซล 

ความเข้าใจหลักการทำงาน 
หน้าท่ีการทำงานของ
ส่วนประกอบ การใช้
เครื่องมือถอดประกอบและ 
ตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซล 

เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลังในปัจจุบัน
มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายประเภท ซึ่งการ
แบ่งประเภทของเครื่องยนต์น้ันสามารถแบ่ง
ได้หลายแบบด้วยกัน โดยมีหลักในการแบ่ง
ประเภท 

๑๐ 

 

๑๐ 

๒. หลักการทำงาน
ของเครื่องยนต์
เล็กน้ำมันดีเซล 

เพ่ือให้มีความสามารถถอด
ประกอบ ตรวจสภาพ
ชิ้นส่วน ให้การบริการและ
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
เล็กดีเซลได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 

ชุดสตาร์ทและชุดล้อแม่เหล็กในเครื่องยนต์
เล็กเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะเป็นชุด
หมุนขับเคลื่อนเพลาทำให้เครื่องยนต์มีการ
ทำงานเรียกว่าชุดสตาร์ท 

 
๒๐ 

 
๓๐ 

๓. ส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต์
เล็กทฤษฎี 

ในเครื่องยนต์เล็กมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายใน
เครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบภายใน
เครื่องยนต์เล็กน้ำมันเบนซินแบบ ๔ จังหวะ 
อุปกรณ์ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความสำคัญมี
หน้าท่ีที่แตกต่างกันมีความสำคัญทุกชิ้น
เพราะในห้องเครื่องยนต์จะขาดอุปกรณ์ชิ้นใด
ชิ้นหน่ึงไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องรู้และศึกษา
หน้าท่ีและชื่อเรียกให้ถูกต้อง 

 
 

๒๕ 

 
 

๕๐ 

๔. การประเมิณ
ราคาและบริการ 

เพ่ือให้สามารถประมาณ
ราคาค่าบริการเพ่ือให้มีกิจ
นิสัยที่ดีในการทำงานด้วย
ความเป็นระเบียบ สะอาด 
ประณีต ปลอดภัย และ
รักษาสภาพแวดล้อม 

-การประเมินราคาในการให้บริการ 
-การให้บริการ 

๕ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา การเพาะเห็ด   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-บอกประโยชน์และ
ความสำคัญของการ
เพาะเห็ด 

-ทักษะการจัดการ  เปน็การจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือให้
การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
   -การปลูกพืช  
ขยายพันธ์ุพืชหรือเลี้ยงสัตว์ 

ศึกษาประโยชน์และความสำคัญ
ของการเพาะเห็ด 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

-สามารถบอก 
อุปกรณ์ และการ
สร้างโรงเรือนเพาะ
เหด็ได้    

ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และการ
สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด     

-สามารถเพาะเลี้ยง
เชื้อเห็ดได้ 

 

รู้จักพันธ์ุเห็ดและสามารถ
เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ 

-บอกวิธีการและ
ข้ันตอนการเพาะเห็ด
ได้ 

รู้จักวิธีการและข้ันตอนการเพาะ
เห็ด 

-สามารถวาง
แผนการจัดารเพาะ
เห็ดและเก็บเห็ดได้ 

สามารถการวางแผนการจัดการ
เพาะเห็ดและการเก็บเห็ด 

-บอกวิธีการดูแล
รักษาและการ
ป้องกันการกำจัด
ศัตรูของเห็ดได้ 

สามรถการดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ด 

-บอกวิธีการการ
จัดการหลังการเก็บ
เก่ียว         

สามารถจัดการหลังการเก็บเกี่ยว         

-สามารถทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้ 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๓     รายวิชา  การเพาะเห็ด ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประโยชน์และความสำคัญ
ของการเพาะเห็ด 

-บอกประโยชน์และ
ความสำคัญของการเพาะเห็ด 

 

ศึ ก ษ า ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ความสำคัญของการเพาะเห็ด 

๔ 

 

๑๐ 

๒. วัสดุ อุปกรณ์ และการ
สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด     

-สามารถบอก อุปกรณ์ และ
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้    

ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด     

๖ ๑๐ 

๓. พันธ์ุและการเพาะเลี้ยงเชื้อ
เห็ด 

-สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ 
 

รู้จักพันธ์ุเห็ดและสามารถ
เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ 

๑๐ ๑๐ 

๔. วิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ด 

-บอกวิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ดได้ 

รู้จักวิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ด 

๑๒ ๒๐ 

๕ การวางแผนการจัดการ
เพาะเห็ดและการเก็บเห็ด 

-สามารถวางแผนการจัดาร
เพาะเห็ดและเก็บเห็ดได้ 

สามารถการวางแผนการ
จัดการเพาะเห็ดและการเก็บ
เห็ด 

๑๐ ๒๐ 

๖ การดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของ
เห็ด 

-บอกวิธีการดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ด
ได้ 

สามรถการดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ด 

๑๐ ๑๐ 
 

๗ การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว         

-บอกวิธีการการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว         

สามารถจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว         

๕ ๑๐ 

๘ การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

-สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

๓ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๔     รายวิชา  การเพาะเห็ด ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประโยชน์และความสำคัญ
ของการเพาะเห็ด 

-บอกประโยชน์และ
ความสำคัญของการเพาะเห็ด 

 

ศึ ก ษ า ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ความสำคัญของการเพาะเห็ด 

๔ 

 

๑๐ 

๒. วัสดุ อุปกรณ์ และการ
สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด     

-สามารถบอก อุปกรณ์ และ
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้    

ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด     

๖ ๑๐ 

๓. พันธ์ุและการเพาะเลี้ยงเชื้อ
เห็ด 

-สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ 
 

รู้จักพันธ์ุเห็ดและสามารถ
เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ 

๑๐ ๑๐ 

๔. วิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ด 

-บอกวิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ดได้ 

รู้จักวิธีการและข้ันตอนการ
เพาะเห็ด 

๑๒ ๒๐ 

๕ การวางแผนการจัดการ
เพาะเห็ดและการเก็บเห็ด 

-สามารถวางแผนการจัดาร
เพาะเห็ดและเก็บเห็ดได้ 

สามารถการวางแผนการ
จัดการเพาะเห็ดและการเก็บ
เห็ด 

๑๐ ๒๐ 

๖ การดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของ
เห็ด 

-บอกวิธีการดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ด
ได้ 

สามรถการดูแลรักษาและการ
ป้องกันการกำจัดศัตรูของเห็ด 

๑๐ ๑๐ 
 

๗ การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว         

-บอกวิธีการการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว         

สามารถจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว         

๕ ๑๐ 

๘ การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

-สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

เข้าใจและจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

๓ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชา การตัดต่อภาพยนต์และวีดีทัศน์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ศึกษาความสำคัญ
และประโยชน์ของ
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 

-การนำเสนอผลงานเป็น
การถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น การ
ทำแผ่นนำเสนอผลงาน 
การจัดนิทรรศการ การ
นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือการนำเสนอต่อภาค
ธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาต่อ
ยอดสู่งานอาชีพ 

- ในปัจจุบันวิดีทัศน์เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตของเรามากข้ึน ด้วยความสามารถ
ทางด้านมัลติมีเดียที่ทำให้การนำเสนอ
งานของเราน่าสนใจ ประกอบกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก 
พร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ
วิดีทัศน์ก็มีให้เลือกใช้มากมาย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สามารถบอกข้อดี
และข้อจำกัดของ
โปรแกรมที่ใช้ในการ
ตัดต่อภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ได้ 

- ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้ใน
การตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้ 

สามารถเขียนผังงาน
การตัดต่อได้อย่าง
เป็นลำดับข้ันตอน 

- การเขียนผังงานออกแบบการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

สามารถเลือกใช้
โปรแกรมตัดต่อ 
VDO ให้เหมาะกับ
งานประเภทต่าง ๆ 
ได้ 

- การเลือกใช้โปรแกรม VDO เพ่ือใช้ใน
การตัดต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

สามารถใช้เครื่องมือ
ในโปรแกรมตัดต่อ 
VDO และใช้เทคนิค
การตัดต่อ ได้ 

- การเลือกใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัด
ต่อ VDO และใช้เทคนิคการตัดต่อ 

สามารถนำชิ้นงาน
การตัดต่อไป
เผยแพร่ในกลุ่มงาน
การตัดต่อวิดีโอได้ 

- การเผยแพร่ผลงาน ในช่องทาง
ออนไลน์กลุ่ม Facebook ในรายวิชาตัด
ต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๐๑    รายวิชา  การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์ ๑ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ประโยชน์ของ
ภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์ 

ศึกษาความสำคัญและ
ประโยชน์ของ
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 

- ในปัจจุบันวิดีทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา
มากข้ึน ด้วยความสามารถทางด้านมัลติมีเดียที่ทำ
ให้การนำเสนองานของเราน่าสนใจ ประกอบกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่หามาใช้ได้ไม่ยาก พร้อมกับ
โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีทัศน์ก็มีให้เลือกใช้
มากมาย 

๒ ๑๐ 

๒. โปรแกรมต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ 

สามารถบอกข้อดีและ
ข้อจำกัดของโปรแกรม
ที่ใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์
ได้ 

- ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้ 

๒ ๑๐ 

๓. การออกแบบผัง
งานการตัดต่อ
ภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ 

สามารถเขียนผังงาน
การตัดต่อได้อย่างเป็น
ลำดับข้ันตอน 

- การเขียนผังงานออกแบบการตัดต่อภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ 

๖ ๑๐ 

๔. การเลือกใช้
โปรแกรมตัดต่อ 
VDOให้เหมาะสม
กับชิ้นงาน 

สามารถเลือกใช้
โปรแกรมตัดต่อ VDO 
ให้เหมาะกับงาน
ประเภทต่าง ๆ ได้ 

- การเลือกใช้โปรแกรม VDO เพ่ือใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

๑๐ ๑๐ 

๕ หลักการใช้
โปรแกรม และ
เทคนิคในการตัด
ต่อ VDO 

สามารถใช้เครื่องมือ
ในโปรแกรมตัดต่อ 
VDO และใช้เทคนิค
การตัดต่อ ได้ 

- การเลือกใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อ VDO 
และใช้เทคนิคการตัดต่อ 

๓๐ ๔๐ 

๖ การเผยแพร่
ผลงาน 

สามารถนำชิ้นงาน
การตัดต่อไปเผยแพร่
ในกลุ่มงานการตัดต่อ
วิดีโอได้ 

- การเผยแพร่ผลงาน ในช่องทางออนไลน์กลุ่ม 
Facebook ในรายวิชาตัดต่อภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๐๒    รายวิชา  การตัดต่อภาพยนตร์วีดิทัศน์ ๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

สามารถบอกข้อดีและข้อจำกัด
ของโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ได้ 

- ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมที่
ใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ได้ 

๒ ๑๐ 

๒ การออกแบบผังงาน
การตัดต่อภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ 

สามารถเขียนผังงานการตัดต่อ
ได้อย่างเป็นลำดับข้ันตอน 

- การเขียนผังงานออกแบบการตัด
ต่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 

๒ ๑๐ 

๓ การเลือกใช้โปรแกรม
ตัดต่อ VDOให้
เหมาะสมกับชิ้นงาน 

สามารถเลือกใช้โปรแกรมตัด
ต่อ VDO ให้เหมาะกับงาน
ประเภทต่าง ๆ ได้ 

- การเลือกใช้โปรแกรม VDO เพ่ือ
ใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ 

๖ ๑๐ 

๔ หลักการใชโ้ปรแกรม 
และเทคนิคในการตัด
ต่อ VDO 

สามารถใช้เครื่องมือใน
โปรแกรมตัดต่อ VDO และใช้
เทคนิคการตัดต่อ ได้ 

- การเลือกใช้เครื่องมือในโปรแกรม
ตัดต่อ VDO และใช้เทคนิคการตัด
ต่อ 

๑๐ ๑๐ 

๕ การเผยแพร่ผลงาน สามารถนำชิ้นงานการตัด
ต่อไปเผยแพร่ในกลุ่มงานการ
ตัดต่อวิดีโอได้ 

- การเผยแพร่ผลงาน ในช่องทาง
ออนไลน์กลุ่ม Facebook ใน
รายวิชาตัดต่อภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ 

๓๐ ๔๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา การแกะสลักผักผลไม้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-บอกความเป็นมาและ
ประโยชน์ในการแกะสลัก
ได้ 

-ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน  เป็นการทำงาน
กลุ่ม  ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ทำงานอย่างมี
กระบวนการตาม
ข้ันตอนและฝึกการ
ทำงานกลุ่มเช่น 
     -การประดิษฐ์ของ
ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 

-ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ใน
การแกะสลัก 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

-บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแกะสลักได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก 
-การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

-สามารถแกะ และปอก 
ผักและผลไม้ได้ 

-วิธีการแกะ ผักและผลไม้ 
-วิธีการปอก ผักและผลไม้ 

-สามารถหั่น และ คว้าน 
ผักและผลไม้ได้ 

-วิธีการหั่น ผักและผลไม้ 
-วิธีการคว้าน ผักและผลไม้ 

-สามารถนำเสนอชิ้นงาน
ได้ 

-การนำเสนอชิ้นงาน 

-สามารถแกะสลักเป็นลาย
ดอกผีเสื้อได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก 
-ปฏิบัติการแกะสลัก 
 -การดูแลรักษาและการใช้งานอุปกรณ ์

-สามารถแกะสลักเป็นลาย
ดอกกหุลาบได้ 

-ปฏิบัติการแกะสลักดอกกุหลาบ 
-ปฏิบัติการแกะสลักกุหลาบกลีบม้วน 
-ปฏิบัติการแกะสลักช่อกุหลาบ 
-การดูแลรักษาและการใช้งานอุปกรณ์ 

-สามารถแกะสลักเป็นลาย
ดอกแคทลียาได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักเป็น
ดอกแคทลียา 
-ปฏิบัติการแกะสลักเป็นดอกมะลิ 
-ปฏิบัติการแกะสลักเป็นดอกแคทลียา 
-การดูแลรักษาและการใชง้านอุปกรณ์ 

-สามารถแกะสลักแตกโม
เป็นลายประยุกต์ได้ 
 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักแตงโม 
-ปฏิบัติการแกะสลักแตงโมลายประยุกต์ 
“หัวใจรักเร่” 
-การดูแลรักษาและการใชง้านอุปกรณ์ 

-สามารถบอกวิธีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
การแกะสลักผักและผลไม้
ได้ 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานแกะสลัก    
-หลักศิลปะสำหรับการออกแบบและจัด
วางงานแกะสลัก 
-ปฏิบัติการวางแผนออกแบบนิทรรศการ
แสดงผลงาน 
-การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแกะสลัก
และการนำเสนอผลงาน 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๕     รายวิชา  การแกะสลักผักผลไม้ ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความเป็นมาและ
ประโยชน์ในการแกะสลัก 

-บอกความเป็นมาและ
ประโยชน์ในการแกะสลักได้ 

-ประวัติ ความเป็นมาและ
ประโยชน์ในการแกะสลัก 

๖ ๑๐ 

๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ควรรู้จัก -บอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แกะสลักได้ 

-วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใน ก าร
แกะสลัก 
-การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

๑๒ 
 

๑๕ 
 

๓. การแกะ การปอก ผักและ
ผลไม้  

-สามารถแกะ และปอก ผัก
และผลไม้ได้ 

-วิธีการแกะ ผักและผลไม้ 
-วิธีการปอก ผักและผลไม้ 

๑๕ ๓๐ 
 

๔. การหั่น การคว้าน ผักและ
ผลไม ้

-สามารถหั่น และ คว้าน ผัก
และผลไม้ได้ 

-วิธีการหั่น ผักและผลไม้ 
-วิธีการคว้าน ผักและผลไม้ 

๑๕ ๓๐ 
 

๕ การน่ำเสนอชิ้นงาน -สามารถนำเสนอชิ้นงานได้ -การนำเสนอชิ้นงาน ๑๒ ๑๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง ๓๓๒๐๕     รายวิชา  การแกะสลักผักผลไม้ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. การแกะสลัก 
เป็นดอกผีเสื้อ   

-สามารถแกะสลักเป็นลายดอก
ผีเสื้อได้ 
 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก 
-ปฏิบัติการแกะสลัก 
 -การดูแลรักษาและการใช้งาน
อุปกรณ์ 

๑๒ ๒๐ 

๒. การแกะสลัก 
เป็นดอกกุหลาบ 

 

-สามารถแกะสลักเป็นลายดอก
กุหลาบได้ 
 

-ปฏิบัติการแกะสลักดอกกุหลาบ 
-ปฏิบัติการแกะสลักกุหลาบกลีบ
ม้วน 
-ปฏิบัติการแกะสลักช่อกุหลาบ 
-การดูแลรักษ าและการใช้ งาน
อุปกรณ์ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๓. การแกะสลักเป็น 
ดอกแคทลียา 

 

-สามารถแกะสลักเป็นลายดอก
แคทลียาได้ 
 
 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก
เป็นดอกแคทลียา 
-ปฏิบัติการแกะสลักเป็นดอกมะลิ 
-ปฏิบัติการแกะสลักเป็นดอกแคทลี
ยา 
-การดูแลรักษาและการใชง้าน
อุปกรณ์ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๔. การแกะสลักแตงโม 
 

-สามารถแกะสลักแตกโมเป็น
ลายประยุกต์ได้ 
 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก
แตงโม 
-ปฏิบัติการแกะสลักแตงโมลาย
ประยุกต์ “หัวใจรักเร่” 
-การดูแลรักษาและการใชง้าน
อุปกรณ์ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๕ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการ
แกะสลักผักและผลไม ้

-สามารถบอกวิธีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานการ
แกะสลักผักและผลไม้ได้ 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานแกะสลัก    
-หลักศิลปะสำหรับการออกแบบ
และจัดวางงานแกะสลัก 
-ปฏิบัติการวางแผนออกแบบ
นิทรรศการแสดงผลงาน 
-การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
แกะสลักและการนำเสนอผลงาน 

๑๒ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา หน้าที่พลเมือง 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แสดงออก แนะนำผู้อื่น 
และยกย่องบุคคลที่มี
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ 

คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน มีความรับผิดชอบ เสียสละ 

-ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
ความเสียสละ 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

เป็นแบบอย่าง มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
และสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
-ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในสังคมไทย 

-กิจกรรมและการสนับสนุน
ให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความ
รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เป็นแบบอย่าง ประยุกต์
และเผยแพร่ พระบรม
ราโชวาท หลักการทรง
งาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

-การประยุกต์และเผยแพร่ 
พระบรมราโชวาท หลักการ
ทรงงาน และหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 

ลักษณะความสามารถและลักษณะ ความ
ดีอของตนเองและผู้อื่น 

-วินัยในตนเอง 

เป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ี 
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

 

-พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ 

-กระบวนการประชาธิปไตย
ในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะ 

มีส่วนร่วมและตัดสินใจ
เลือกต้ังอย่างมี
วิจารณญาณ 

-การเลือกต้ัง 

รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 

--ข่าวสารและสื่อ 

คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูล 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติ
ธรรม หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-คาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้า 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
สร้างเครือข่ายการ
ป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้ง 

เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี 
สร้างทักษะทางอารมณ์รูจ้ักบริโภคด้วย
ปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุ
ต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดี
ข้ึนอยู่เสมอ 

-การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
และสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันปัญหา 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๑    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๑    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละ 

แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคล
ที่มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 

-ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความ
เสียสละ 

๓๐ 

๒ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-กิจกรรมและการสนับสนุนให้ผู้อื่น
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๒๕ 

๓ หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

-การประยุกต์และเผยแพร่ พระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๕ 

๔ วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -วินัยในตนเอง ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๒    รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๒     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

 
๑ พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่น
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

-พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ๒๐ 

๒ กระบวนการ
ประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ 

ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

-กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ 

๑๐ 

๓ การเลือกต้ัง มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมี
วิจารณญาณ 

-การเลือกต้ัง ๒๐ 

๔ ข่าวสารละสื่อ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ --ข่าวสารและสื่อ ๒๐ 
๕ การคาดการณ์

เหตุการณ์ล่วงหน้า 
คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูล 

-คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า ๑๐ 

๖ สันติวิธี มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 

-การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและ
สร้างเครือข่ายการป้องกัน
ปัญหา 

๑๐ 

๗ วินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -วินัยในตนเอง ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ 

บอกพุทธประวัติโดยสังเขป พุทธประวัติ -พุทธประวัติด้านการบริหาร
และการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่ดุล  อัตโล 
-สมเด็จพระราชมุนีสามีราม
คุณูปมาจารย์ 

บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-ปัญญาวุฒิธรรม ๔  
-พละ ๕ 
-อุบาสกธรรม ๕  
-ทศพิธราชธรรม ๑๐ 

-ความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย 
(ศรัทธาในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ปัญญาวุฒิธรรม ๔ พละ ๕
อุบาสกธรรม ๕ 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ 

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มี
สติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาวพุทธ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศา
สนสถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
หรือศาสนสถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ี
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด
หรือศาสนสถาน   

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



350 
 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๓    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-หลวงปู่ดุล  อัตโล 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมปัญญา
วุฒิธรรม ๔ พละ ๕ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมปัญญา
วุฒิธรรม ๔ พละ ๕ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๓๓๒๐๔    รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติด้านการบริหารและ
การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
-สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูป
มาจารย์ 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรม
นำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมอุบาสก
ธรรม ๕ ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่
เป็นพ้ืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
กำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
อุบาสกธรรม ๕ ทศพิธราชธรรม 
๑๐ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่
ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักเรียนตระหนักและ

ยอมรับคุณลักษณะของ
ตนเอง  สามารถพัฒนา
และปรับปรุงตนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

บุคคลต่างมีลักษณะส่วนตนท่ี
หลากหลาย  การรู้จักและ
ยอมรับคุณลักษณะของตนท้ัง
ข้อดีและข้อบกพร่อง จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ข้อดีและปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของตนเองได้ 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนเข้าใจความ
ต้องการพื้นฐานทางจิตใจ
ของมนุษย์ สามารถปฏิบัติ
ตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเข้าใจ 

 

มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจท่ีเหมือนกัน ได้แก่
ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย ความรัก การ
ยอมรับ การมีส่วนร่วม
ตลอดจนการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง    
การตระหนักและ 
เข้าใจความต้องการพื้นฐาน
ทางจิตใจเหล่านี้ จะทำให้
นักเรียนปฏิบัติตนในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
 

 นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การเรียน  คุณค่าของ
รายวิชาในหลักสูตรและ
พัฒนาทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

 

การตระหนักในคุณค่าของ
การเรียนและคุณค่าของ
รายวิชาตามหลักสูตรซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตจะ
ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ 
ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความสำเร็จทางการเรียน 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
 

 นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับตนเอง และฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกวิธี 

 

การรู้เท่าทัน  เข้าใจและ
ยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตน 
ประกอบกับการศึกษา
กระบวนการแก้ปัญหา 
รวมทั้งการฝึกทักษะการ

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
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มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนมี
วิธีการจัดการกับปัญหาของ
ตนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้จักและเห็น
ความสำคัญ ของการฟังท้ัง
เนื้อหาและความรู้สึก 
สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม    

 

การฟังเป็นส่วนหนึง่ท่ีสำคัญ
ของการส่ือสารระหว่างบุคคล 
การฟังท่ีดีคือการฟังท้ังเนื้อหา
และความรู้สึก ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจและนำไปสู่
การส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมและเกิด
สัมพันธภาพท่ีดี 

 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนเห็นคุณค่าของ
การเรียน  คุณค่าของ
รายวิชาในหลักสูตรและ
พัฒนาทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

 

 

การตระหนักในคุณค่าของ
การเรียนและคุณค่าของ
รายวิชาตามหลักสูตรซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตจะ
ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ 
ทางการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความสำเร็จทางการเรียน 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้ข้อมูลอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และวางแผนพัฒนาตนเพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ 

 
การมีเป้าหมายอาชีพ และ
การศึกษาข้อมูลแนวโน้ม
ความต้องการอาชีพในอนาคต 
รวมถึงคุณลักษณะของบุคคล
ท่ีตลาดแรงงานต้องการ เป็น
แนวทางในการพัฒนานักเรียน
เพื่อเตรียมตัวเช้าสู่โลกของ
งานอาชีพ 

 

 
๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
 

 นักเรียนรู้สาเหตุของ
ความเครียดตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิต  รู้
วิธีการจัดการกับ

ความเครียดเป็นภาวะอารมณ์
ท่ีส่งผลต่อร่างกาย และจิตใจ
การรู้เท่าทันอารมณ์และ
สาเหตุของความเครียดรวมทั้ง

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
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มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความเครียดและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

การศึกษาวิธีการจัดการกับ
ความเครียดจะช่วยให้
นักเรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

 

๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียน ตระหนักถงึ
ผลกระทบของการมีคู่รัก
และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่ปลอดภัยท่ีมี
ต่อชีวิตด้านการเรียน 
ครอบครัวและสังคม    
รู้จักวิธีปฏิบัติตนทางเพศ
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
และหลีกเล่ียงโอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและ
ไม่ปลอดภัย 

  การศึกษาผลกระทบของ
การมีคู่รักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย  ท่ีมีต่อชีวิตท้ังด้าน
การเรียน ครอบครัวและ
สังคม ย่อมทำให้นักเรียน
เข้าใจและมีแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเล่ียงโอกาส
เส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่ปลอดภัย 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้และเข้าใจ
ความสำคัญของการ
บริหารการเงินและเวลา 
สามารถวางแผนการใช้เงิน
และเวลาของตนเองได้
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

การบริหารเงินและเวลาเป็น
ส่ิงสำคัญในการดำเนินชีวิต 
ดังนั้นการเห็นคุณค่าของการ
ใช้เงินและเวลาอย่าง
เหมาะสม จะทำให้นักเรียนมี
แนวทางในการวางแผนและ
บริหารเงินและเวลาได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักเรียนรู้จักและเข้าใจ

ค่านิยมท่ีตนให้ความสำคัญ  
มีแนวทางการพัฒนาตนให้
สอดคล้องกับค่านิยมอย่าง
เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ 

 

ค่านิยมคือส่ิงท่ีบุคคลให้คุณค่า
และเป็นแรงจูงใจในการ
กระทำส่ิงต่างๆ ดังนั้นการ
ตระหนักรู้และพัฒนาค่านิยม
ของตนให้เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์จะช่วยให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของบุคคลในครอบครัวที่มี
ส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตตนและ
ปฏิบัติตนต่อคนใน
ครอบครัวด้วยความรู้สึก
เห็นคุณค่าและกตัญญู 

 

ครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญ
ของชีวิต  สัมพันธภาพท่ีดี 
ความรัก ความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวจะช่วยหล่อหลอม
บุคคลให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นการได้เรียนรู้
และเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อกันใน
ครอบครัวจะทำให้นักเรียนมี
แนวทางการปฏิบัติตนต่อคน
ในครอบครัวอย่างเหมาะสม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
 

 นักเรียนสามารถปรับปรุง
แก้ไขตนเองด้านการเรียน
และวางแผนพัฒนาการ
เรียน ได้อย่างสอดคล้อง
กับ เป้าหมายการศึกษา
ของตน 

 

การมีเป้าหมายการเรียนท่ี
ชัดเจน  จะเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเองทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่
เป้าหมายทางการเรียนของ
ตน 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนตระหนักรู้และ
ยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ตน  สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา
และจัดการได้อย่าง
เหมาะสม  

 

ความเครียดเป็นผลจากการ
สะสมปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการ
จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาจะช่วยให้นักเรียน
สามารถจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 



357 
 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
ตามลำดับความสำคัญ 

๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้จักและเห็น
ความสำคัญของพฤติกรรม
การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม สามารถ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

 

พฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการส่ือสารท่ี 
ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ส่ือสารได้อย่างสอดคล้องกับ
ความรู้สึกและความต้องการ
ของตน โดยสามารถรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างตน
และผู้อื่น 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้ค่านิยมในงาน
อาชีพของตนเองและรู้
ข้อมูลอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับค่านิยมของตน 

 

การสำรวจค่านิยมในงาน
อาชีพ จะทำให้นักเรียน รู้จัก
และเข้าใจตนเอง ตลอดจนมี
แนวทางในการวางแผนไปสู่
อาชีพท่ีสอดคล้องและ
เหมาะสมกับค่านิยมของตน 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชนและ
สังคม  สามารถวางแผน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาตามศักยภาพ
ของตน  

 

การสร้างความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมดูแล ช่วยเหลือ
แก้ปัญหาในสังคมตาม
ศักยภาพ   เป็นการปลูกฝัง
และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะอันเป็นคุณลักษณะ
สำคัญในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนตระหนักถึง
ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิด
จากความรัก  และสามารถ
จัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม   

 

การเสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ จะช่วยให้นักเรียนมี
เหตุผล  มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  
รู้จักควบคุมอารมณ์และมี
แนวทางจัดการกับปัญหาท่ี
เกิดจากความรักได้อย่าง
เหมาะสม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 



358 
 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักเรียนตระหนักถึง

สถานการณ์ในสังคมท่ีเป็น
อันตรายต่อตนเองและ
สามารถปฏิบัติตนเพื่อให้
ปลอดภัยจากภัยสังคม  
 

ภัยสังคมมีหลากหลายและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบ 
ไปตามการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ดังนั้นการเรียนรู้
สถานการณ์ท่ีเป็นภัยในสังคม  
เป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้นักเรียน
รู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจาก 
ภัยสังคม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักเรียนรู้เป้าหมายชีวิต

ของตนองและสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่
เป้าหมาย    

 

บุคคลควรมีเป้าหมายในการ
ดำเนินชีวิต การมีเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับตนเองจะทำให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมี
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนตระหนักใน
ความสำคัญและคุณค่าของ
ความเป็นชาติไทยท่ีก่อเกิด
และเกื้อกูลต่อชีวิตตน 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
คนรู้คุณแผ่นดิน 

 

ความเป็นชาติไทยจะมั่นคง
และดำรงอยู่ได้เพราะบุคคล
ในชาติมีจิตสำนึกรักและรู้
บุญคุณของแผ่นดินเกิด พร้อม
ท่ีจะปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถเพื่อการตอบ
แทนบุญคุณแผ่นดินตาม
บทบาทและหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองท่ีดี 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนสามารถวางแผน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใน
อนาคตทางการเรียนใน
อนาคต 

การรู้จัก  เข้าใจและยอมรับ
ความสามารถ และความถนัด
ทางการเรียนของตนตาม
ความเป็นจริง  เป็นส่ิงสำคัญท่ี
ทำให้นักเรียนกำหนด
เป้าหมายทางการเรียนได้
สอดคล้องกับตน สามารถ
พัฒนาตนไปสู่เป้าหมาย 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนวางแผนเข้าสู่
อาชีพท่ีสนใจและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของตน 

 

การประกอบอาชีพมิได้เป็น
เพียงการหารายได้เพื่อเล้ียง
ชีวิตแต่อาชีพยังเป็นการ
สะท้อนวิถีชีวิตของบุคคล  
ดังนั้นการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ตนย่อมทำให้บุคคลมีความสุข
ในการทำงาน  มีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนและพัฒนางาน

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

 นักเรียนรู้และเข้าใจ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   สามารถ
วางแผนแก้ปัญหาของตน 

 

การรู้จักประยุกต์ใช้
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อ
การจัดการกับปัญหาของตน 
จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทาง
ในการวางแผนแก้ปัญหาได้
อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้จักใช้มุมมองเชิง
บวกมองปัญหาอย่างรอบ
ด้าน และ สามารถนำมาใช้
ในการจัดการกับปัญหาใน
ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้บุคคลมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหา
ไปในทิศทางใดย่อมขึ้นอยู่ที่
มุมมองของบุคคล ดังนั้นการ
เปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อปัญหาใน
ชีวิตเป็นมุมมองเชิงบวกจะ
ช่วยลดความเครียดและ 
สามารถจัดการกับปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้จักรูปแบบการ
ส่ือสารเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพตามแนวคิด 
TAและสามารถ เลือก
รูปแบบเพื่อการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสม 
 

การศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบการส่ือสารของตน
ตามแนวคิด TA จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเลือกใช้
รูปแบบส่ือสารได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์ อันนำไปสู่
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
ต่อกัน 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียนรู้จักบทบาท และ
หน้าท่ีของบุคคลใน
ครอบครัว  สามารถ
วางแผนสำหรับการใช้ชีวิต
ครอบครัวในอนาคตได้
อย่างอบอุ่นและเป็นสุข  

 

ครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญ 
ในการสร้างชีวิตท่ีเป็นสุขและ
เป็นรากฐานของสังคมท่ี
เข้มแข็ง  ดังนั้นการศึกษาเพื่อ
ความเข้าใจและเตรียมตัว
วางแผนชีวิตครอบครัวใน
อนาคตจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ี
นักเรียนต้องเรียนรู ้

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 นักเรียน รู้จัก คุณลักษณะ คุณลักษณะส่วนตนเป็นปัจจัย ๑. สัมมาคารวะ 
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มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ีจำเป็นในการดำเนินชีวิต
อย่างเป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ และวาง
แผนพัฒนาตน 

 

สำคัญท่ีมีผลต่อการดำเนิน
ชีวิต การทำงานและการสร้าง
ประโยชน์ให้สังคมและ
ประเทศชาติ 
นักเรียนควรพฒันา
คุณลักษณะส่วนตนท่ี
เหมาะสม เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข ประสบ
ความสำเร็จและเป็น
ประโยชน์ 

๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-บอกความสำคัญของ
ส่ิงแวดล้อม 
-วางแผนการใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่า 
-ใช้หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-บอกความสำคัญของ
ส่ิงแวดล้อม 
-วางแผนการใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่า 
-ใช้หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-บอกความสำคัญของ
ส่ิงแวดล้อม 
-วางแผนการใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่า 
-ใช้หลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 
 

 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคม 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 พัฒนาความรู้

ความสามารถ ด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดทักษะ
ประสบการณ์ ท้ังวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
สุขภาพ และบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ท่ีดี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
ระบบประชาธิปไตย 

-มีความสารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
-มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-ประสงค์ มีสุขภาพ และ
บุคลิกภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจท่ีดี 
-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคม 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 พัฒนาความรู้

ความสามารถ ด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดทักษะ
ประสบการณ์ ท้ังวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
สุขภาพ และบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ท่ีดี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
ระบบประชาธิปไตย 

-มีความสารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
-มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-ประสงค์ มีสุขภาพ และ
บุคลิกภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจท่ีดี 
-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการจัดกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคม 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

มฐ. ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 พัฒนาความรู้

ความสามารถ ด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดทักษะ
ประสบการณ์ ท้ังวิชาการ
และวิชาชีพตามศักยภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
สุขภาพ และบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ท่ีดี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
ระบบประชาธิปไตย 

-มีความสารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
-มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-ประสงค์ มีสุขภาพ และ
บุคลิกภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจท่ีดี 
-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
 

๑. สัมมาคารวะ 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓. มีระเบียบวินัย 
๔. ขยันหมั่นเพียรตรงเวลา 
๕. มีสติ 
๖.  มีความรับผิดชอบ 
๗.  สะอาดสวยงาม 
๘.  เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ 
๙.  จิตอาสา 
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ส่วนที่  5  
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่
ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี ้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูล
ให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู ้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   

๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มสถานศึกษาเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพสถานศึกษาเฉพาะ
ความพิการประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
ประเภทบกพร่องทางร่างการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ใน
การดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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๔. การประเม ินระด ับชาติ  เป ็นการประเม ินค ุณภาพผู ้ เร ียนในระด ับชาต ิตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เร ียนทุกคนที่เรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน 
ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

สถานศึกษา จัดทำแนวทางการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรังปรุง ๒๕๕๘) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง เก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ    

ระดับประถมศึกษา 
(๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ใน

การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
8๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา  กำหนด 

ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 

และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผัน
ให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ี
สูงขึ ้น สถานศึกษาอาจตั ้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั ้นได้ ทั ้งนี ้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 



371 
 

 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล

การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 

ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเย่ียม ดี และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู ้เรียนที ่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓  ระดับ 

คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

(๒) ผ ู ้ เร ียนต ้องม ีผลการประเม ินรายว ิชาพ ื ้นฐาน ผ ่านเกณฑ์การประเม ินตาม ท่ี     
สถานศึกษากำหนด 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘4 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖6 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
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(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖6 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑1 หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

          ๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  

41  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า 40 หน่วยกิต 
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
ภารกิจในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา   

จากกรอบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  สถานศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นการประเมินผลการเร ียนร ู ้ของผู ้ เรี ยน ในการเร ียนกลุ่มสาระการเร ียนร ู ้ ท้ัง ๘  กลุ่ม             

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ  มีดังนี้ 
๑.๑ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        ๑.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินผลการประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
         ๑.๓ กำหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนรายวิชา 
         ๑.๔ ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน  ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับช้ันเรียน 
         ๑.๕ ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
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๒. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด ภารกิจ

ท่ีสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ กำหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม 

         ๒.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการผ่านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจำแนกเป็นเกณฑ์  
สำหรับตัดสินจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละประการ  และเกณฑ์สำหรับตัดสินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
         ๒.๓ ประเมินผู้เรียนระหว่างการร่วมกิจกรรม 
         ๒.๔ ประเมินผู้เรียนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
 ๒.๕ ประเมินตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผ่านและไม่ผ่าน 

๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีสถานศึกษา
กำหนดขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมอันดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร  โดยอิงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการ  มีดังนี้ 

๓.๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี ่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมของ
สถานศึกษา 

๓.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการ 
๓.๓ กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
๓.๔ ประเมินการแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามแนวทางและวิธีการท่ี

สถานศึกษากำหนด 
๓.๕ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีหรือรายภาค 
๓.๖ ประเมินตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีระดับผลการเรียนเป็น ดีเยี่ยม ดี  ผ่านและ

ไม่ผ่าน 
๔. การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

เป็นการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความของผู้เรียนตามจุดเน้นของ
หลักสูตร  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ มีดังนี้ 

๔.๑ กำหนดมาตรฐานการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียนสื ่อความสำหรับหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๔.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินการประเมินมาตรฐานการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๔.๓ กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
๔.๔ ประเมินความสามารถการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียน ตามแนวทางและวิธีการท่ี

สถานศึกษากำหนด 
๔.๕ ประเมินความสามารถการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียน รายปีหรือรายภาค 
๔.๖ ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ให้มีระดับผลการประเมิน

เป็นดีเย่ียม  ดี  ผ่านและไม่ผ่าน 
๕. เกณฑ์การจบการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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๕.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
(๑) ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนท่ี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  
(๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
๕.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖๓ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๕.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  

๓๙  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

๓๙ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต 
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ

ผู ้ม ีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                    
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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๖. การเทียบโอนผลการเรียน 
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู ้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา        

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี ้ ผู ้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ

ผู้เรียน 
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้

และภาคปฏิบัติ   
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ
การเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๗. การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา 
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๗.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๗.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  

๗.๑.๒  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ ์ของผู ้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๗.๑.๓  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  

๗.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวผู้เรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสมใบรับรองผลการ
เรียน และเอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
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๘. การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน 
เป็นการจัดแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่องในการเรียนด้านต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้

และเกิดพัฒนาการตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความสำเร็จในการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๙. การกำกับติดตามและประเมินผลการเรียน 
     เป็นการวางระบบและแผนงานการตรวจสอบการดำเนินการประเมินผลการเรียนของผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ได้กำหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ 

๑๐. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้สอนผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงการ
เรียนของผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

๑๑. การจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา 
เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  ในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  ให้การประเมินผลการเรียนของสถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  
ถูกต้อง  ยุติธรรม  และมีผลการดำเนินงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับท้ังด้านสังคมและกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาอาจ
จัดทำเป็นระเบียบของสถานศึกษาได้ 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย       
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม เพื่อให้ระดับผลการเรียน โดยนำคะแนน
ระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี / ปลายภาค เพื่อนำมาเปล่ียนเป็นระดับผลการเรียน  ใช้เกณฑ์ตัดสินผลการ
เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ 

๓.๕ 
๓ 

๒.๕ 
๒ 

๑.๕ 
๑ 
๐ 

ผลการเรียนดีเย่ียม 
ผลการเรียนดีมาก 

ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช้ 

ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 

๘๐ – ๑๐๐ 
๗๕ – ๗๙ 
๗๐ – ๗๔ 
๖๕ – ๖๙ 
๖๐ – ๖๔ 
๕๕ – ๕๙ 
๕๐ – ๕๔ 
๐ - ๔๙ 

ผู้ท่ียังไม่ตัดสินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มให้ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
   มส หมายถึง   ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายปี/ ปลายภาค 
   ร หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้ 
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สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนั้น  ในการวัดผลและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  นอกจากใช้แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  พุทธศักราชราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดส่ือ ส่ิง อำนวยความสะดวกและบริการ
มาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล รวมทั้งยืดหยุ่นในการใช้เวลาเพื่อการ
วัดและประเมินผล   
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นายสันติ  ฤาไชย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
คณะกรรมการข้อมูล คณะกรรมการจัดทำเล่มหลักสูตร 

นางพิญญา  ใจมาลัย 

ประธานคณะกรรมการ 

นางอภิญญา พลไธสง 

นางสาวปานชนก บุญเอนก 

นางสาวหน่ึงฤทัย ภญิโญสุข 

นางสาวสุภาพร สาลีผล 

นางสาวจาริยา ทับคำมูล 

นางสาวกาญจนา วงค์แวง 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์ 

นางสาวกาญจนา วงศ์แวง 

นายสากล  ทัพสมบัติ 

นางสาวปารถนา สุดชา 

นางสาวลลิตา  บัวขาว 

นายทศพล  โพธิขำ 

นางอุบลรัตน์  นิมากร 

นางสาวศุภวรรณ ศรีหลัก 

นายไพศาล วิเศษแก้ว 

นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ 

นางสาวจาริยา  ทับคำมูล 

นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย 

นางสาวสุภาพร  สาลีผล 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร 

นางสาวหน่ึงฤทัย ภิญโญสุข 

นายอภิชาติ จันทร์ศร ี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

นางอภิญญา พลไธสง 

นางสาววรญัญา  บุญผาย 

นางพิญญา ใจมาลัย  

ว่าท่ีร.ต.ปรัชญาพงษ์ เส็งตากแดด 

นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ 

นางสาวชลธิชา ศรีสมัย  

นายวิชยุตม์ ชัยมนตรี 

นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร 

นางสาวดวงสุดา ลาบัวสาร 

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2562  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
(โรงเรียนบุญญสิกขา) 
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นายสันติ  ฤาไชย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

ประธานกรรมการ 

นางนฤมล  คลังแสง 
กรรมการ 

นางพิญญา  ใจมาลัย 
กรรมการ 

นายสมศักด์ิ  สิงห์ปัญญา 
กรรมการ 

นางจิตรลดา  ประเสริฐนู 
กรรมการ 

นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ 
กรรมการ 

นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา 
กรรมการ 

นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล 
กรรมการ 

นายสรศักด์ิ  นิมากร 
กรรมการ 

นายชาญศิลป์  หรอ่งบุตรศรี 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
ฉบับปรับปรุง(เพิ่มเติม) พุทธศักราช 2563  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(โรงเรียนบุญญสิกขา) 



 


