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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

………………………………. 
  ตามที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับผู้เรียนทุกระดับช้ัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้อง
ก ับนโยบายของสำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิ เศษ สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ให้มีการ
พัฒนาในตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะปลูกฝังด้วยหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) เพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมี
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เป็นพลเมืองที่ดี โดยเน้นการบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมแก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสุขกับผู้เรียน เปลี่ยนภาระ
เป็นพลังของสังคม  

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญ
สิกขา) สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำส่ัง สพฐ. ท่ี ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ สพฐ. ลงวันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ อย่างชัดเจน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  จึงประกาศ
ให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
     ลงช่ือ           ลงช่ือ 

   

( ดร.จิรวุฒิ  คุวานันท์ )  ( ดร.สันติ  ฤาไชย ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม  สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการการจัดการศึกษาของชาติ และสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในโรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น 
ปีการศึกษา 25๖๒  

ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้
ศ ึกษาสภาพ ความต ้องการของโรงเร ียน ผู้ เร ียน ผ ู ้ปกครอง ช ุมชน และสอดคล้องก ับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ  

คณะผู้จัดมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความนำ 
ความเป็นมาของโรงเรียน   

 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมช่ือโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น ได้รับประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของกรมสามัญศึกษา(เดิม) และเพื่อสนองนโยบาย
การขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ และนโยบาย
การจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) และได้รับความอนุเคราะห์
ท่ีดินจากสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีจำนวน ๒๕ ไร่  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าฯให้ใช้พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อโรงเรียนว่า  "โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น" ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) ขอ้ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในการจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น      
ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒        
ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) โดยน้อมนำหลักพุทธธรรม      
บุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสมดุลในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที ่ชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งตัวผู ้เรียน ครอบครัวและสังคม โดยการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และใช้หลักความพอประมาณ ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับสภาวะทาง
จิตใจของผู้เรียน ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ให้เป็น“ระบบภูมิคุ ้มกัน”ด้วยการพร้อมรับกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
เป็นไปตามลำดับขั้นตอน 5 ขั้น คือ 1) สร้างการรับรู้ 2) ดูท่าที 3) มีความเป็นเจ้าของ 4) ตรึกตรองด้วย
จิตสำนึก 5)ตกผลึกเป็นพลัง ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นจึงยึดหลักการให้ “ความรู้
คู่คุณธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีของสังคมและภูมิสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม สำนึกในคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติตน ดำเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”จะเป็นภูมิคุ ้มกันที่ดีให้ผู ้เรียนพร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป  

การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรเฉพาะความพิการ พุทธศักราช 2558 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 



 

  
 

๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพหารายได้เล้ียงตนเองและครอบครัวอย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกนั้น ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent) ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลด้วย
ความดี ความรู้ ความสุข ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ความสำคัญ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการจัดมวลประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตาม
มาตรฐานในการเป็นเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาแล้ว ยังเป็นหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน      
มีแนวทางสำคัญท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรมุ ่งการบ่มเพาะและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เกิดความพึงพอใจ และความเพลิดเพลินในการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกำลังใจ และให้เกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียน
มากที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจ มีประสบการณ์ และมีความมั่นใจ สามารถเรียนรู้และทำงานอย่างเป็น
อิสระ มีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริม
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  

๒. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนเต็มคน 
พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในหลักพุทธธรรม รวมถึงด้านสังคม และ
วัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็น
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเสมอภาค เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ 
และยอมรับสภาพที่ตนดำรงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับส่วนตน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล     
เป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ  

๓. เป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 



 

  
 

๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

หลักการ/ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(โรงเรียนบุญญสิกขา) 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) เป็นหลักสูตรท่ีโรงเรียนได้พัฒนาขึ้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีองค์ประกอบหลักสำคัญ ๔ ส่วน คือ ๑) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  
๒) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๓) นโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าท่ีพลเมือง และ 
๔) สาระสำคัญ จุดเน้นที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกำหนด เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน 
แต่ละครอบครัว ชุมชน และจุดเน้นของโรงเรียน โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น     
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียน
บุญญสิกขา) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะ
ของหลักสูตร ดังนี้  

๑. เป็นหลักสูตรเฉพาะความพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำหรับจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้มีรายละเอียด 
ดังนี้  

๒.๑ สาระการเรียนรู้ที ่โรงเรียนใช้เป ็นหลักเพ ื ่อสร้ างพื ้นฐานการคิด การเรียนรู ้ และ            
การแก้ปัญหาประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๒.๒ สาระการเร ียนร ู ้ท ี ่ เสร ิมสร ้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพ การคิดและการทำงาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

๒.๓ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนและเพิ่มวิชาหน้าท่ีพลเมือง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ 
สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม  

๒.๕ การกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้  



 

  
 

๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษาเกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดของครูผู้สอน และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ ซึ่งโรงเรียนต้องใช้สำหรับการประเมินตนเอง
เพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดแนว
ปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

๓.๒ มีตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม 
นำไปใช้ในการกำหนดกรอบเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ 
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

๓.๓ มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียน
บุญญสิกขา) คือ มุ ่งให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ ความสามารถในเรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที ่ 21 
ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความมี
สัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่ การตรงต่อเวลา การมีจิตอาสาเสียสละ รักความ
สะอาดมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และตั้งมั่นในความมีสติ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
พอดีระหว่างการเป็นผู้นำ และผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การทำงานตามลำพัง การแข่งขัน การรู้จักพอ        
การร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม  

๔. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 
เป็นหลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน  

๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและการประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูลและสารสนเทศ
ท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

 

 



 

  
 

๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมบูรณ์เป็นคนเต็มคน มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ยึดหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
(ทาน ศีล ภาวนา) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่น มีสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการเรียนรู้ 
คู ่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล (Encouraged Individual Excellent)      
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนฐานคิด“เป็นคนดี มีความรู้ 
อยู่อย่างเป็นสุข”  

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี 
มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มุ่งบ่มเพาะและพัฒนาให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี มีทักษะ
ชีวิต และส่ือสาร อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

5. สามารถค้นคว้า ข่าวสาร ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์  

6. มีสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตท่ีดี และรักการออกกำลังกาย  
7. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต

สาธารณะ ท่ีมุ่งทำประโยชน์ สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามเพื่อสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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

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



 

  
 

๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

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 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
จากยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 



 

  
 

๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 
๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและการส่ือสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดๆและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน   
การเลือกใช้วิธีการส่ือสสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่ง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนต่างๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อ การทำงาน 
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณค่า 

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

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๖.๒ ความสามารถในด้านงานอาชีพ  เป็นความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพตามความ
รัก ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๓ ความสามารถในด้านกีฬา เป็นความสามารถในทักษะด้านกีฬา ตามความรัก ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

๖.๔ ความสามารถในด้านศิลปะ เป็นความสามารถในทักษะด้านศิลปะ ตามความรัก ความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อมีสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

 

 

 



 

  
 

๑๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยนำหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา (ทาน ศีล ภาวนา) มาเป็นแนวทางในการขับ เคลื่อน เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นคนดี 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  

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที ่ผู ้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดเพียงใด 
 

 
 
 



 

  
 

๑๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึง

มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วย
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  

1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-6)  

หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้ส่ือสาร
ตรงกัน 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 แก้ปัญหาใน
การดำเนิน ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

 สาระที่ 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด  
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาส ต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  
 



 

  
 

๑๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  

 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต  

มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ
ของจำนวน  ผลท่ีเกิดขึ้นจากากรดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้  

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้  

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาท่ี
กำหนดให ้ 

 สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและ

นำไปใช้  
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวำง

รูปเรขาคณิต 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 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีว ิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน           
การเปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมายของประชากร ป ัญหาและผลกระทบที ่ม ี ต่ อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งนำความรู๎ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 



 

  
 

๑๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับ โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์  

 สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการคิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที ่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  

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

 สาระที่ 4 เทคโนโลยี  

มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ และศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข  

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  

 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธำรง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



 

  
 

๑๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 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 สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น  

มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ 
และธำรงความเป็นไทย 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  

มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อ
กัน ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

มาตรฐาน พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  

 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต  

 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 
ของการกีฬา  

 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  



 

  
 

๑๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต  

มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติดและความรุนแรง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  

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

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ท่ี 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 
ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 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 ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้ 
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  

 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  



 

  
 

๑๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 สาระที่ 4 การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่การสื่อสาร  

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื ่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย
การพูดและการเขียน  

 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู๎อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  

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

และการแลกเปล่ียนเรียนรู๎กับสังคมโลก  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความ

เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ ทั ้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม          
มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
แก้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  



 

  
 

๑๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย  

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๑๘ 

  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น หลักสูตรเฉพาะความพิการ “โรงเรียนบุญญสิกขา”  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

 

วิชา/กิจกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

วิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐ ๑๑ ๔๔๐ ๑๑ ๔๔๐ ๑๑ ๔๔๐ ๑๑ ๔๔๐ ๑๑ ๔๔๐ 
ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ 

สังคมศึกษาฯ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ 
ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 

สุขศึกษา ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 
พลศึกษา ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 
ศิลปะ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 

การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 
ภาต่างประเทศ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ ๑.๕ ๖๐ 
วิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ 

หน้าที่พลเมือง ๐.๕ - ๐.๕ -         
พุทธธรรมบุญญสิกขา ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐         

บ๊อกเซีย๑ ๐.๕ ๒๐           
การใช้งานโปรแกรม Word ๐.๕ ๒๐           

งานบ้าน ๑  ๐.๕ ๒๐           
งานจักสาน ๑ ๐.๕ ๒๐           
บ๊อกเซีย ๒   ๐.๕ ๒๐         

การใช้งานโปรแกรม Publishing   ๐.๕ ๒๐         
งานบ้าน ๒    ๐.๕ ๒๐         
งานจักสาน ๒   ๐.๕ ๒๐         

หน้าที่พลเมือง     ๐.๕ - ๐.๕ -     
พุทธธรรมบุญญสิกขา     ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐     

การใช้งานโปรแกรม Excel     ๐.๕ ๒๐       
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช ้     ๐.๕ ๒๐       

การปลูกผักสวนครัว ๑      ๐.๕ ๒๐       
การเลี้ยงไก่ไข่ ๑     ๐.๕ ๒๐       

การใช้งานโปรแกรม Power Point       ๐.๕ ๕๐     
การร้อยมาลัย ๑       ๐.๕ ๒๐     

การปลูกผักสวนครัว ๒       ๐.๕ ๒๐     
การเลี้ยงไก่ไข่ ๒       ๐.๕ ๒๐     
หน้าที่พลเมือง         ๐.๕ - ๐.๕ - 

พุทธธรรมบุญญสิกขา         ๐.๕ ๒๐ ๐.๕ ๒๐ 
การพัฒนาเวปไซต์ ๑         ๐.๕ ๒๐   

ส่วนที่  ๒  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๑๙ 

วิชา/กิจกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. 

ขนมอบและเบเกอร่ี         ๐.๕ ๒๐   
งานธุรกิจ ๑         ๐.๕ ๒๐   

การเลี้ยงไส้เดือน ๑         ๐.๕ ๒๐   
การพัฒนาเวปไซต์ ๒           ๐.๕ ๒๐ 

การทำขนมไทย           ๐.๕ ๒๐ 
งานธุรกิจ ๒           ๐.๕ ๒๐ 

การเลี้ยงไส้เดือน ๒           ๐.๕ ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐  ๖๐  ๖๐  ๖๐  ๖๐  ๖๐ 

แนะแนว - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ 
ลูกเสือ/เนตรนารี - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมฯ - ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

- ๑๐/๑๐ 
(๒๐) 

รวม น.ก./เวลาเรียน/ภาคเรียน ๑๔ ๖๐๐ ๑๔ ๖๐๐ ๑๔ ๖๐๐ ๑๔ ๖๐๐ ๑๔ ๖๐๐ ๑๔ ๖๐๐ 
รวมเวลาเรียน/ป ี ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ปี ๒๘ ๒๘ ๒๘ 
รวมจำนวนหน่วยกิต ๓ ปี ๘๔ หน่วยกิต  (วิชาพื้นฐาน  ๖๖ /  วิชาเพิ่มเติม  ๑๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๐ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

• รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) • รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๓ เทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว ๒๑๑๐๔ เทคโนโลยี ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ก ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) ก ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) 
ส ๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง - ส ๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง - 
ส ๒๑๒๐๓  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๐๔  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๒๐๑ บอคเซีย ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๑๒๐๒ บอคเซีย ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๑๒๐๑ การใช้งานโปรแกรม Word ๐.๕(๒๐) ว ๒๑๒๐๒ การใช้งานโปรแกรม Publishing ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๑๒๐๑ งานบ้าน ๑  ๐.๕(๒๐) ง ๒๑๒๐๒ งานบ้าน ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๑๒๐๓ งานจักสาน ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๑๒๐๔ งานจักสาน ๒ ๐.๕(๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
แนะแนว ๒๐ แนะแนว ๒๐ 
ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

• รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) • รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑  ๑.๕(๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๓ เทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว ๒๒๑๐๔ เทคโนโลยี ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ก ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) ก ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) 
ส ๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง - ส ๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง - 
ส ๒๒๒๐๓  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๐๔  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๒๒๐๑ การใช้งานโปรแกรม Excel ๐.๕(๒๐) ว ๒๒๒๐๒ การใช้งานโปรแกรม Power Point ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๑ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช้ 

๐.๕(๒๐) ง ๒๒๒๐๒ การร้อยมาลัย ๑ ๐.๕(๒๐) 

ง ๒๒๒๐๓ การปลูกผักสวนครัว ๑  ๐.๕(๒๐) ง ๒๒๒๐๔ การปลูกผักสวนครัว ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๒๒๐๕ การเลี้ยงไก่ไข่ ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๒๒๐๖ การเลี้ยงไก่ไข่ ๒ ๐.๕(๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
แนะแนว ๒๐ แนะแนว ๒๐ 
ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๒ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

รายวิชา/กิจกรรม  หน่วยกิต
(ชม.)  

• รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) • รายวิชาพื้นฐาน ๑๑(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑  ๑.๕(๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๓ เทคโนโลยี ๑ ๐.๕(๒๐) ว ๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๑ ๑.๕(๖๐) ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐(๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐(๔๐) 
ก ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕(๒๐) ก ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕(๒๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 

• รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) • รายวิชาเพิ่มเติม ๓(๑๐๐) 
ส ๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง - ส ๒๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง - 
ส ๒๓๒๐๓  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๐๔  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว ๒๓๒๐๑ การพัฒนาเวปไซต์ ๑ ๐.๕(๒๐) ว ๒๓๒๐๒ การพัฒนาเวปไซต์ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๑ ขนมอบและเบเกอรี่ ๐.๕(๒๐) ง ๒๓๒๐๒ การทำขนมไทย ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๓ งานธุรกิจ ๑  ๐.๕(๒๐) ง ๒๓๒๐๔ งานธุรกิจ ๒ ๐.๕(๒๐) 
ง ๒๓๒๐๕ การเลี้ยงไส้เดือน ๑ ๐.๕(๒๐) ง ๒๓๒๐๖ การเลี้ยงไส้เดือน ๒ ๐.๕(๒๐) 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๖๐ 
แนะแนว ๒๐ แนะแนว ๒๐ 
ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ ลูกเสือ/เนตรนารี ๒๐ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสงัคมฯ ๑๐/๑๐ (๒๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 

  



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๓ 

รายวิชาของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑      จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒      จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑      จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒                                           จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑       จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒       จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
 ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๑๑๐๓ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๑๑๐๔ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๒๑๐๓ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๒๑๐๔ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๓๑๐๓ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๓๑๐๔ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑     จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒     จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑     จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๒     จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
 ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑      จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๒     จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ 
 พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ ๒    
 พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ 
 พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ภาคเรียนที่ ๒    
 พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ 
 พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๑     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
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๒๕ 

ภาคเรียนที่ ๒    
 พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๒     จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต    
 ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๒        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต     
 ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๒        จำนวน ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หน่วยกิต     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
  อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
  อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒      จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
  อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒     จำนวน ๖๐ ช่ัวโมง  ๑.๕ หน่วยกิต  



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
หน้าที่พลเมือง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 ส ๒๑๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๑    
 ส ๒๑๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๒    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 ส ๒๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑    
 ส ๒๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
 ส ๒๓๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑    
 ส ๒๓๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒    
พุทธธรรมบุญญสิกขา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
     ส ๒๑๒๐๓  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
            ส ๒๑๒๐๔  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
 ส ๒๒๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ส ๒๒๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
 ส ๒๓๒๐๓ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
  ส ๒๓๒๐๔ พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 พ ๒๑๒๐๑ บอคเซีย ๑      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 พ ๒๑๒๐๒ บอคเซีย ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๑๒๐๑ การใช้งานโปรแกรม Word       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๑๒๐๒ การใช้งานโปรแกรม Publishing       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๑๒๐๑ งานบ้าน ๑       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๑๒๐๒ งานบ้าน ๒      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๑๒๐๓ งานจักสาน ๑       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๑๒๐๔ งานจักสาน ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

  

  
 

๒๗ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ว ๒๒๒๐๑ การใช้งานโปรแกรม Excel      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๒๒๐๒ การใช้งานโปรแกรม Power Point      จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๑ การประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๒ การร้อยมาลัย        จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๓ การปลูกผักสวนครัว ๑        จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๔ การปลูกผักสวนครัว ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๕ การเล้ียงไก่ไข่ ๑       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๒๒๐๖ การเล้ียงไก่ไข่ ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ว ๒๓๒๐๑ การพัฒนาเวป็ไซต์ ๑       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ว ๒๓๒๐๒ การพัฒนาเวป็ไซต์ ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๑ ขนมอบและเบเกอรี่       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๒ การทำขนมไทย       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๓ งานธุรกิจ ๑        จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๔ งานธุรกิจ ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๕ การเล้ียงไส้เดือน ๑       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 
 ง ๒๓๒๐๖ การเล้ียงไส้เดือน ๒       จำนวน ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 
 



 

  
 

๒๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาไทย ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑              ภาคเรียนที่  ๑ 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑             เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

    

 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ 
กลอนสักวา กาพย์ยานี ๑๑ การอ่านจับใจความจากสื่อประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสั้น  บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการอ่านหนังสือท่ี
นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย มารยาทในการอ่าน และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียนตัวอักษรไทย การเขียนแนะนำตัวเอง สถานที่สำคัญ การบรรยายประสบการณ์ การเขียนเรียงความเชิ ง
พรรณนา การเขียนย่อความจากส่ือ ประเภทเรื่องส้ัน คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ การเขียนแสดงความ
คิดเห็น ประเภทบทความหนังสืออ่านนอกเวลา การเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายขอความช่วยเหลือ จดหมาย
แนะนำ การเขียนรายงาน  การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า มารยาทในการเขียน การพูดสรุปความ  พูด
แสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในชุมชนและท้องถิ่นของตน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด เสียงในภาษาไทย การสร้างคำ  คำประสม คำ
ซ้ำ คำซ้อน ชนิดและหน้าที่ของคำ ภาษาพูดภาษาเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ สำนวนท่ี
เป็นคำพังเพย สุภาษิต วรรณคดีและวรรณกรรมประเภทศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต คำสอน การวิเคราะห์
คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องบทอาขยานที่กำหนด โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข  

โดยใช้ทักษะ การอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน การจำแนก การตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่า    
สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษา
ส่ือสารนำเสนอความรู้ความคิดและส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้
พัฒนาทักษะทางภาษาและใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภมูิ
ปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่นแบบทดสอบ  ตรวจ
ผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  การนำเสนอโครงงาน  การจัดนิทรรศการ เป็นต้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K)  ทักษะกระบวนการ (P) คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) และประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  ๘๐ : ๒๐ 

ตัวชี้วัด     

ท ๑.๑ ม. ๑/๑-๙     
ท ๒.๑ ม. ๑/๑-๙     
ท ๓.๑ ม. ๑/๑-๖ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๑-๖ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑-๕ 

รวม  ๓๔  ตัวชี้วัด 

ส่วนท่ี 3 คำอธิบายรายวิชา 

 



 

  
 

๒๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาไทย ๒                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่  ๒ 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒                เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

    

 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านร้อยกรองประเภท กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ บันเทิงคดี
ระบุข้อสังเกตและมีความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ  ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่มีคำ
ประโยคงานเขียนสร้างสรรค์ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าหนังสือท่ีสนใจและเหมาะสมกับ
วัย มารยาทในการอ่าน และการเขียนแสดงความคิดเห็นประเภทบทความ หนังสืออ่านนอกเวลา เหตุการณ์สำคัญ
ต่างๆ เขียนจดหมายส่วนตัวประเภทจดหมายแนะนำ เขียนจดหมายกิจธุระ ประเภทจดหมายสอบถามข้อมูล การ
เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนเรียงความ มารยาทในการเขียน การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ การพูดประเมินความน่าเช่ือถือ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในชุมชนและท้องถิ่นของตน สร้างคำในภาษาไทย คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูด ภาษาเขียน สำนวนที ่เป ็นคำพังเพยและภาษิต วรรณคดี และวรรณกรรมประเภทเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด และวรรณคดี
วรรณกรรม ท่องบทอาขยานที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
บุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนา เข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข   

โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน การจำแนก การตีความ  วิเคราะห์วิจารณ์  
ประเมินค่า สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจมีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารนำเสนอความรู้ความคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษาและใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย
ตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น แบบทดสอบ  
ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรมการนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ม.๑/๑, ม. ๑/๕-๙      
ท ๒.๑  ม.๑/๒-๙  
ท ๓.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๔-๖  

 ท ๔.๑  ม.๑/๒, ม.๑/๔, ม.๑/๖  
ท ๕.๑ ม.๑/๑-๕ 

รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 



 

  
 

๓๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาไทย ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๒                                                         ภาคเรียนที่  ๑ 
รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑             เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

    

  

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วท่ีเป็นบรรยายและร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร 
กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว การอ่านจับใจความจากส่ือประเภทวรรณคดีในบทเรียน บทความ บันทึกเหตุการณ์ 
บทสนทนา บทโฆษณา อ่านหนังสือนอกเวลา มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน การคัด
ลายมือ การเขียนบรรยาย การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนย่อความจากส่ือประเภทนิทาน 
นิทานชาดก เรื ่องราวในบทเรียน การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนจดหมายกิจธุระ ประเภท
จดหมายเชิญวิทยากร การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง จากสื่อประเภทบท
เพลง หนังสืออ่านนอกเวลา บันเทิงคดี การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่อง
ท่ีฟังและดู การพูดโน้มน้าว การพูดโฆษณา การสร้างคำสมาส ลักษณะของประโยคในภาษาไทย ประเภทประโยค
สามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  สรุปเนื ้อหาวรรณคดี และ
วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น บทอาขยานที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยบูรณา
การการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี 
ความรู้และความสุข 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  การตีความ  แปลความ  ขยายความ วิเคราะห์
วิจารณ์ คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง การสังเคราะห์ การอธิบาย การสร้างประโยค การท่องจำ  
สืบเสาะความรู้ และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
นำเสนอความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสารนำเสนอความรู้ ความคิด และส่ิงที่ได้
เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทาง
ภาษา และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและ
เป็นรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น แบบทดสอบ 
ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) 
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  ๘๐ : ๒๐ 

ตัวชี้วัด      

ท ๑.๑ ม.๒/๑-๙      
ท ๒.๑ ม.๒/๑-๘      
ท ๓.๑ ม.๒/๑-๔, ม.๒/๖     
ท ๔.๑ ม.๒/๑-๓     
ท ๕.๑ ม.๒/๑-๕   

รวม ๒๙ ตัวชี้วัด 
 



 

  
 

๓๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาไทย ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                ภาคเรียนที่  ๒ 
รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑               เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 
 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ประเภทบทพรรณนา และ กาพย์ห่อ
โคลง การอ่านจับใจความ จากงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นตามความสนใจ มารยาท ในการอ่าน การ
ฟัง การดู การพูดและการเขียน การคัดลายมือ การเขียนพรรณนา การเขียนย่อความจากคำสอน  เขียนย่อ 
บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์ การเขียนรายงานโครงงาน การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ การ
เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิด หรือโต้แย้งจากบทความ สารคดี การพูดสรุปความ วิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู การพูดอวยพร การพูดรายงาน การศึกษาค้นคว้า คำราชาศัพท์ คำ
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา สุภาษิต คำสอน บันทึกการเดินทาง การ
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น บทอาขยานที่กำหนด และบทร้อย
กรองท่ีสนใจ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนา เข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข 

โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน การจำแนก การตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่า สืบเสาะหาความรู้และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษา
สื่อสารนำเสนอความรู้ความคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถ ในการ
ตัดสินใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา และใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่า และ
ความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้ 
คงอยู่คู่ชาติตลอดไป 

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น  แบบทดสอบ 
ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้ เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๒/๑-๘ 
ท ๒.๑ ม.๒/๑-๘ 
ท ๓.๑ ม.๒/๑-๖ 
ท ๔.๑ ม.๒/๔-๕    
ท ๕.๑ ม.๒/๑-๕ 

รวม ๒๙ ตัวชี้วัด 

 
 
 



 

  
 

๓๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาไทย ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                                                      ภาคเรียนที่  ๑ 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑                    เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

    

  

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไป และร้อยกรองประเภทกลอน
บทละคร และกลอนเสภา การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทวรรณคดี ข่าว  เหตุการณ์สำคัญและบทความ 
การอ่านตามความสนใจ มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน การคัดลายมือ การเขียน คำ
ขวัญ คำคม คติพจน์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนย่อความจากส่ือประเภทนิทาน ตำนาน  ประวัติ และสารคดี
ทางวิชาการ การเขียนจดหมายกิจธุระประเภทจดหมายเชิญวิทยากร การเขียนอธิบาย ชี้แจงแสดงความติดเห็น 
การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิด หรอืโต้แย้งส่ือโฆษณา การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การพูด และเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า การพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู การพูดโต้วาที ยอวาที และพูดโน้มน้าวใจ ระดับของภาษา คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี และ
วรรณกรรม บทอาขยานท่ีกำหนด และบทร้อยกรองท่ีสนใจ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา 
คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน การจำแนก การตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่า สืบเสาะหาความรู้ และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่าน  สามารถใช้
ภาษาส ื ่อสาร นำเสนอความร ู ้ความค ิดและสิ ่ งท ี ่ ได ้ เร ียนร ู ้ ได ้อย ่างส ร ้างสรรค ์และม ีประส ิทธ ิภาพ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษา และใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต 
เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

การวัด และประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น แบบทดสอบ 
ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K)  ด้านทักษะกระบวนการ (P) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม (A) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๓/๑-๑๐        
ท ๒.๑ ม.๓/๑-๑๐  
ท ๓.๑ ม.๓/๑-๒,ม.๓/๔-๖        
ท ๔.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๓-๔             
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๔ 

รวม ๓๒ ตัวชี้วัด 
 
 

 
 



 

  
 

๓๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ภาษาไทย ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                   ภาคเรียนที่  ๒ 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒                เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

       

  

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ 
และโคลงสี่สุภาพการอ่านจับใจความจากสื่อประเภทบันเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวัติ ตำนาน งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์  การอ่านตามความสนใจ มารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน การคัดลายมือ การ
เขียนคำอวยพร โฆษณา และสุนทรพจน์การเขียนชีวประวัติ การเขียนย่อความจากส่ือประเภทพระราชดำรัส พระบรม
ราโชวาท หนังสือราชการ การเขียนจดหมายกิจธุระประเภทจดหมายขอความอนุเคราะห์ และจดหมายขอบคุณ 
การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดหรือโต้แย้งบทความทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การพูดแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การพูดอภิปราย และพูดโน้มน้าวใจ ประโยคที่ซับซ้อน คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ โคลงสี่สุภาพ
วรรณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี วิเคราะห์วิถีไทย 
และคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรม บทอาขยานที่กำหนด และบทร้อยกรองที่สนใจ โดยบูรณาการการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้
และความสุข 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน การจำแนก การตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมิน
ค่า สืบเสาะหาความรู้ และสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีนิสัยรักการอ่านสามารถใช้ภาษา
ส่ือสาร นำเสนอความรู้ความคิดและส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะทางภาษาและใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเห็นคุณค่า และ
ความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติและสืบสานให้
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 การวัด และประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบตรงตามสภาพจริง เช่น แบบทดสอบ 
ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรม การนำเสนอโครงงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยวัดผลประเมินผลด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) 
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๓/๑-๑๐   
ท ๒.๑ ม.๓/๑-๗,ม.๓/๙-๑๐   
ท ๓.๑ ม.๓/๑-๖ 
ท ๔.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๕-๖   
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๔ 

รวม  ๓๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 



 

  
 

๓๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                         ภาคเรียนที่ ๑                                 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑                       เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

จำนวนตรรกยะจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็มทศนิยมและเศษส่วนจำนวนตรรกยะและสมบัติของ
จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวกการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ 
และเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วนการนำความรู้เกี ่ยวกับ
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริงสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ 

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา  
ใหผู้้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตัวชี้วัด 
ค ๑.๑ ม.๑/๑-๓ 
ค ๑.๓ ม.๑/๑-๓ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 

  



 

  
 

๓๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                              ภาคเรียนที่ ๒                                 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒              เวลา ๖๐ ชั่วโมง           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

การสร้างทางเรขาคณิต การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิตการนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริงมิติสัมพันธ์ของ  รูป
เรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สถิติ การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิ
รูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นแผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายข้อมูลการนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริงทดลอง สรุป 
รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและ
ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์  

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเช่ือมั่นในตนเอง โดยบรูณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล  ภาวนา  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตัวชี้วัด 
ค ๒.๒ ม.๑/๑-๒ 
ค ๓.๑ ม.๑/๑  

รวม ๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

๓๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑                                            เวลา ๖๐ ชั่วโมง          จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมซ้ำ การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของ
จำนวนจริง การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง โดยการแยกตัวประกอบ การประมาณค่า เปิดตาราง 
และใช้เครื่องคำนวณ และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง เอกนามการบวก และการลบเอกนาม 
พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม การ
คูณระหว่างพหุนามกับพหุนาม การหารเอกนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็น พหุนาม 
การแปลง การแปลงทาง  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยบูรณาการหลักพทุธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น  ได้รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ม.๒/๑-๓  

รวม ๓ ตัวชี้วัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๓๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                      ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒                                                      เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของส่วนของเส้นตรง ความเท่ากันทุกประการของมุมความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์แบบต่างๆ 
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม-ด้าน-มุม รูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบด้าน-ด้าน-ด้าน และการนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการ
แก้ปัญหา เส้นขนานและมุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในเส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนาน และความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื ่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเช่ือมั่นในตนเอง โดยบูรณาการหลักพุทธ-
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ตัวชี้วัด 
ค ๒.๒  ม.๒/๒-๔  

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  
 

๓๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตร์ ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑        เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื ่องดังต่อไปนี้ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมการหาพื ้นที ่ผิวของปริซ ึมและทรงกระบอกการหาปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลมการเปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือ
ต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสมการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม 

การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การใช้สมบัติของ
รูปสามเหล่ียมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาการเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรการอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหาพร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ คำตอบโดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหา
การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ
นำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีวินัยมีความ
รอบคอบมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเช่ือมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อ
เวลาท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตัวชี้วัด  
ค ๒.๑ ม.๓/๑-๔ 
ค ๒.๒ ม.๓/๑    
ค ๓.๑ ม.๓/๑  
ค ๓.๒ ม.๓/๑  
ค ๔.๒ ม.๓/๒-๕  
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑-๖ 

รวม ๑๗ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

๓๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒                            เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
อสมการ คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว การแก้โจทย์ป ัญหาเก ี ่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สถิต ิ การกำหนดประเด็น การเขียน  
ข้อคำถามการกำหนดวิธีการศึกษา และการเก็บการรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของขอ้มูล 
การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลการอ่าน การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การนำไปใช้  การเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี ่ยวกับทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร ส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเช่ือมโยง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื ่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู ้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ รวมท้ังเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร ์มีความ
ใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั ่นในตนเองและใช้ในชีว ิตประจำวัน  อย่าง
สร้างสรรค์โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึก ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาท้ัง
ต่อตนเอง และผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ตัวชี้วัด  

ค ๔.๒ ม.๓/๑      
ค ๕.๒ ม.๓/๑  
ค ๕.๓ ม.๓/๑-๒ 
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑-๖ 

รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๔๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑                 จำนวน ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวม หน้าที่ของผนังเซลล์ 
เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์   การ
จัดระบบของส่ิงมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิตกระบวนการแพร่และออสโม
ซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การแพร่ และออสโมซิสในชีวิตประจาวัน ปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การร่วมกันปลูก และดูแล
รักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนลักษณะและหน้าที่ของไซเล็ม และโฟลเอ็ม แผนภาพที่บรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็ม และโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะ
โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนทาให้เกิดการถ่ายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล และเมล็ด การกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด ตระหนักความสำคัญของสัตว์ท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตของพืช 
การเลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด การเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
มีความเช่ือมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจำวัน  

ศึกษา วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและการทดสอบ และใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชวีิต
สิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมจากข้อมูลที่รวบรวมได้ คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ  ธาตุ
กัมมันตรังสี การเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่าเปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ 
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟหรือสารสนเทศ การเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสารบริสุทธิ์ และสาร
ผสม ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุ และสารประกอบโดยใช้แบบจำลอง และสารสนเทศ โครงสร้างอะตอมท่ี
ประกอบด้วย โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยใช้แบบจำลอง การเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ี ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็งของเหลวและแก๊ส
โดยใช้แบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และแบบจำลองโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้อธิบาย  แก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ ท้ังด้านองค์ความรู้ หรือแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการสาหรับ การออกแบบและเทคโนโลยี 



 

  
 

๔๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื ่อให้
ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด เช่ือมั่น ยึดถือ และศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางท่ีสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื ่นอย่างมีคุณธรรมเป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  
ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกท่ีดารงชีวิตในสังคมแห่ง ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีคุณค่า   

ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ม.๑/๑-๑๘ 
ว ๒.๑ ม.๑/๑-๑๐ 

รวม ๒๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๔๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                  ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒                 จำนวน ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษาการออกแบบ สร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้น
โลก การวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณ ปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ และเปล่ียน
สถานะโดยใช้สมการ Q = MCΔt  และ Q = mL การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร การสร้าง
แบบจำลองท่ีอธิบายการขยายตัว หรือหดตัวของสสารเ นื่องจากได้รับหรือสูญเสีย ความร้อน ประโยชน์ของความรู้
ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  วิธีการนำความรู้มา
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน และคำนวณปริมาณความร้อนที่ถา่ยโอน 
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ การสร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการถ่ายโอน
ความร้อน โดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การออกแบบเลือกใช้และสร้างอุปกรณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ การถ่ายโอนความร้อน การสร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการแบ่ง
ช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ของลมฟ้าอากาศจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม และปลอดภัยอธิบายการพยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์ อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ คุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตน และการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศสถานการณ์ และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  

โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการสำหรับการออกแบบและเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ตลอดจนด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด เช่ือมั่น ยึดถือและ ศรัทธาในการใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และผู้อื ่นอย่างมี
คุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดำรงชีวิตในสังคมแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีคุณค่า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นในการทำงาน  มี
ความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีสติ อยู่อย่างพอเพียง เป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีวิจารณญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องตามหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา จะบ่มเพาะคนเต็มคน 
ตัวชี้วัด 

ว ๒.๒ ม.๑/๑ 
ว ๒.๓ ม.๑/๑-๗ 
ว ๓.๒ ม.๑/๑-๗ 

รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 



 

  
 

๔๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑                     จำนวน ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษา วิเคราะห์อวัยวะ และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้า 
และออกโดยใช้แบบจำลอง กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส ความสำคัญของระบบหายใจ แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ ให้ทำงานเป็นปกติ อวัยวะ และหน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทาง
ไต ความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต การปฏิบัติตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่าง
ปกติ โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง 
การทดลอง และทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติ และหลังทำกิจกรรม ความสำคัญของ
ระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทางานเป็นปกติ อวัยวะและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ความสำคัญของระบบประสาท 
การดูแลรักษารวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือน และอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง อวัยวะและหน้าท่ีของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย และเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงท่ีควบคุมการ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การดูแลรักษา
ร่างกาย  และจิตใจของตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง การตกไข่การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนา
ของไซโกต จนคลอดเป็นทารก วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด ผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ศึกษาการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การแยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การ
กลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการทดลอง
และทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายของสารโดยใช้สารสนเทศ ปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็น
ร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรมวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร การใช้สารละลายในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย 
 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนา
งานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการสาหรับการออกแบบและเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิง
คำนวณ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ 
นักคิด เชื่อมั่น ยึดถือ และศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมเป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของ
โลกท่ีดำรงชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีคุณค่ามีความเช่ือมั่นในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ี
ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน  

 



 

  
 

๔๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ม.๒/๑-๑๗ 
ว ๒.๑ ม.๒/๑-๖ 

รวม ๒๓ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๔๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒                   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ การพยากรณ์การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง
ท่ีกระทาต่อวัตถุในแนวเดียวกัน การออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความดันของของเหลว วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ การออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาด ของแรง
เสียดทาน การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของแรง 
เม ื ่อว ัตถุอย ู ่ ในสภาพสมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้สมการ  M = Fl การเปร ียบเทียบแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระทาต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ การเขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที ่กระทำต่อวัตถุ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุที่อยู่ในสนาม นั้น ๆ  กับ
ระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ การคำนวณอัตราเร็ว และความเร็วของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ โดยใช้สมการ v = s/t และ v = s/ t จากหลักฐานเชิงประจักษ์การเขียนแผนภาพแสดงการกระจัด และ
ความเร็ว การวิเคราะห์สถานการณ์และคานวณเกี่ยวกับงาน และกำลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทาต่อวัตถุ โดยใช้สมการ 
W = Fs และP =w/p จากข้อมูลที่รวบรวมได้ การวิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ ประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
การออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถว่ง 
การแปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ของวัตถุ 
โดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูล  ท่ีรวบรวมได้ การวิเคราะห์สถานการณ์ และอธิบายการเปล่ียน และ
การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน การเปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติ และการใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ แสดงความตระหนักถึงผลจาก
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์โดยนำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การเปรียบเทียบข้อดี และ
ข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูล แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมใน
ท้องถิ่น การสร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
กระบวนการผุพังอยู่กับท่ีการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง ผลของกระบวนการ ผุพังอยู่กับท่ี
การกร่อนที่ทาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดินจากแบบจำลอง 
มีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับ
หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข 
ตัวชีวั้ด 

ว ๒.๒ ม.๒/๑-๑๕ ,ว ๒.๓ ม.๒/๑-๖ ,ว ๓.๒ ม.๒/๑-๑๐ 

รวม ๓๑ ตัวชี้วัด 



 

  
 

๔๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓            ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑                           จำนวน ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกันท่ีได้จากการสำรวจ การสร้างแบบจำลอง
ในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
ระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ สมดุล
ของระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่น ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโน
ไทป์ของลูก การคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป ์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม การตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์ และ
ผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ 
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมต่ีอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์คุณค่า และความสำคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษา วิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพ และการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์ และวัสดุผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์และสารสนเทศ 
คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัด และ
คุ้มค่าโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิต
จริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะ
สำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการสาหรับการออกแบบและเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด เช่ือมั่น ยึดถือและศรัทธาในการ
ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดำรงชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมี
คุณค่า  มีความเช่ือมั่นในตนเองรวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑  ม.๓/๑-๖ 
ว ๑.๓  ม.๓/๑-๑๑ 
ว ๒.๑  ม.๓/๑-๒ 

รวม  ๑๙  ตัวชีวั้ด 



 

  
 

๔๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                    ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒      จำนวน ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
แบบจำลอง และสมการข้อความ กฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคาย
ความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสนิม ของเหล็ก ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบสและ ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สารสนเทศ การเขียนสมการข้อความแสดง 
การเกิดปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม วิธีการป้องกันและแก้ปัญหา
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวันจากการสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน การคำนวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ การเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า การใช้โวลต์
มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม และแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทางานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ การเขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้า 
โดยใช้สมการ W = Pt การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการเลือกใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้า 
วิธีการใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การสร้างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดคลื่น และบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน  การออกแบบการทดลอง และ
ดำเนินการทดลอง ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท้อนของแสง การเขียนแผนภาพ การเคล่ือนที่ของ
แสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน การกระจายแสงของ
แสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ผลของความสว่างท่ีมีต่อดวงตา การวัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง คุณค่าของความรู้เรื ่องความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา  การจัดความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F 
= (Gm๑ m๒ )/r๒ การสร้างแบบจาลองการเกิดฤดูและการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การสร้างแบบจำลอง
ข้างขึ้น ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์และการเกิดน้าขึ้นน้าลง การใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนา
ไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
ทั้งด้านองค์ความรู้หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการสำหรับ
การออกแบบและเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนด้านเจตคติ



 

  
 

๔๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้ นักคิด เช่ือมั่น ยึดถือและศรัทธาในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในทางท่ี
สร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอย่างมีคุณธรรมเป็นกาลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนเป็นพลเมืองของโลกที่ดารงชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีคุณค่า มีความ
เชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 

ว ๒.๑  ม.๓/๓-๘ 
ว ๒.๓  ม.๓/๓-๒๑ 
ว ๓.๑  ม.๓/๑-๔ 

รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๔๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๓      จำนวน ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การ
เขียนรหัสจำลองผังงาน การเขียนออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ท่ีมีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการ
วนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลหลข้อมูล การ
สร้างทางเลือก และประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์ และบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล แนว
ทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา 
ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 นำแนวคิดเชิงนามธรรม และขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูล และสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

ตัวชี้วัด 

ว ๔.๒  ม.๑/๑-๔ 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๔      จำนวน ๒๐ ชั่วโมง        จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีใน
อนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ 
และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ตะหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับสังคม และ
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อ
ตนเองและผู ้อ ื ่น ได้ร ู ้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

 ว ๔.๑  ม.๑/๑-๕ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๓      จำนวน ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชั่น องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงาน  
 นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนด
สิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล และบรูณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ 
ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ว ๔.๒   ม.๒/๑-๔ 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี) ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๔      จำนวน ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสารเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิตสังคม
และส่ิงแวดล้อม ระบุปัญหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกข้ึนภายใต้กรอบเงื่อนไข 
 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ตะหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับสังคม และ
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อ
ตนเองและผู ้อ ื ่น ได้ร ู ้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ใ น
ชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัด 

ว ๔.๑  ม.๒/๑-๕ 

รวม  ๕  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๕๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๓      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบ
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงคำส่ังที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจาก
แหล่งภาพต่าง ๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ท้ังยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิค
การใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในการสร้างสรรค์
งาน 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน เพื่อให้
ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำ
ความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน  

 

ตัวชี้วัด 
ว ๔.๑  ม.๔/๓,ม.๔/๕ 
ว ๔.๒  ม.๔/๑ 

รวม  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๔      จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   อธิบายลักษณะสำคัญและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการทำโครงงานที ่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  ปฏิบัติการค้นหาข้อมูลและติดต่อส่ือสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน ปฏิบัติการทำโครงงานที ่ม ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ใช้ซอฟแวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  หลักการเบื้องต้นของการส่ือสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
ว ๔.๑   ม.๓/๑-๔ 
ว ๔.๒   ม.๓/๑-๕ 

รวม  ๒  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา สังคมศึกษา ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เหตุการณ์เกิดศาสนา ความจำเป็นที่ต้องนับถือศาสนาและประโยชน์ของศาสนา
ศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมของพุทธศาสนาและศาสนาอื่ นๆ ที่สำคัญใน
ประเทศไทย พิธีกรรมทางศาสนา ชีวิตและผลงานของพุทธสาวก บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างทางศีลธรรม ความหมาย
และประโยชน์ของสมาธิพร้อมแนวปฏิบัติ  ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ บทบาท  สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชนในสังคมประชาธิปไตย ระบบการเมือง การปกครองต่างๆ ในปัจจุบัน และระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินไทย  ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันและมีสมาธิใน
การเรียน การทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
สืบค้น สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ  

ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ม.๑/๑-๑๑ 
ส ๑.๒ ม.๑/๑-๕ 
ส ๒.๑ ม.๑/๑-๔ 
ส ๒.๒ ม.๑/๑-๓ 

รวม  ๒๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

๕๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา สังคมศึกษา ๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                        ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๓                   จำนวน ๖๐ ชั่วโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต การบริโภคและการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ความคุ้มค่า ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง กลไกราคาตลาด วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี และ
ความแตกต่างของสถาบันการเง ิน ศึกษาแผนท่ีชนิดต่างๆ และการใช้แผนที ่ว ิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมทั้งความร่วมมือของประเทศต่างๆ ที่มี
ผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ศึกษาที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพ 
ทางสังคมที่มีผลต่อการเคล่ือนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค้าและประชากรในเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
สืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ต้ังใจใฝ่เล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและมีสมาธิ
ในการเรียน การทำงาน 
 เพื่อให้มีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีของผู้บริโภค ระบบธนาคารและสถาบันการเงิน  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของลักษณะกายภาพท่ี
มีต่อระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรับเปล่ียนค่านิยม และวิถี
ชีวิตเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
 ส ๓.๑ ม.๑/๑-๓  
 ส ๓.๒ ม.๑/๑-๔ 
 ส ๕.๑ ม.๑/๑-๓ 
 ส ๕.๒ ม.๑/๑-๔ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๕๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา สังคมศึกษา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑                       จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาค้นคว้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์
ความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกาและชาดก  โครงสร้าง  และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก วันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนสุภาษิต พิธีกรรม
ทางศาสนา การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศึกษาวิเคราะห์
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ศึกษาบทบาทความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม กระบวนการในการตรากฎหมาย ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วั ฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 

 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนา เกิดศรัทธา สำนึกในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของการ
บริหารจิต ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ สถานภาพ บทบาท 
สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ส. ๑.๑  ม.๒/๑-๑๑ 
ส. ๑.๒  ม.๒/๑-๕ 
ส. ๒.๑  ม.๒/๑-๔ 
ส. ๒.๒  ม.๒/๑-๒ 

รวม  ๒๒ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๕๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา สังคมศึกษา ๒                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๓                                 จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การพัฒนาการ
ผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคุ้มครองผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขันทางการค้า ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์เหตุ
และผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีสติ ความเพียรพยามในการหมั่นศึกษาเล่าเรียน เข้าใจ
สังคม มีความสุขกับการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้น 
กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ
ประชาธิปไตย กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เพื่อมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนและการออม มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของลักษณะทางกายภาพที่มีต่อระบบการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์ มีวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ปรับเปล่ียนค่านิยมและวิถีชีวิต เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 

ส. ๓.๑  ม.๒/๑-๔  
ส. ๓.๒  ม.๒/๑-๔ 
ส. ๕.๑  ม.๒/๑-๒ 
ส. ๕.๒  ม.๒/๑-๔ 

รวม ๑๔ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๕๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา สังคมศึกษา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑               จำนวน ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพุทธศาสนา  พระไตรปิฎกและเรื่องน่า
รู้ การบริหารจิต การเจริญปัญญา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง หน้าท่ีชาวพุทธ และศาสนพิธี มารยาท
ชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ การแก้ปัญหา และพัฒนาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดแนวความคิด นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รู้จักเหตุผล มีคุณธรรม ละเว้นความช่ัว 
 ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม คุ้มครอง ปกป้องตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านต่างๆ ในประเทศ สามารถเสนอแนวคิดในการลด
ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร 
และมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการสืบค้น กระบวนการพัฒนาค่าน ิยม 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ม.๓/๒, ม.๓/๔-๘ 
ส ๑.๒ ม.๓/๑-๓, ม.๓/๕ 
ส ๒.๑ ม.๓/๔  
ส ๓.๑ ม.๓/๑-๓  
ส ๓.๒ ม.๓/๑-๒ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา สังคมศึกษา ๒                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓                         จำนวน ๖๐ ชั่วโมง      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาไปสู ่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และศึกษาถึง
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาสำคัญของโลก และช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรม และ ความสงบสุข
แก่โลก วิเคราะห์ความแตกต่าง และยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา และปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธี พิธีกรรม สวดมนต์ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พร้อมท้ังนำเสนอ
แนวทางในการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนาให้
ผู้เรียนเป็นคนคิดดี พูดดี ทำดี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความปรารถนาดี เอื ้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสามัคคีต่อกัน 
ขยันหมั่นเพียรและมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดแนวความคิด นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รู้จักเหตุผล มีคุณธรรม ละเว้นความช่ัว 
 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ แปลความหมายเชิงภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอมเริกาใต้โดยสังเขป  ศึกษา
สภาพการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมทางสังคม วิเคราะห์การเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ ทาง
สังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม พร้อมทั้งเสนอแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย 

 โดยกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเปรียบเทียบ กระบวนการพัฒนาค่านิยม 
กระบวนการนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ  

ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ม.๓/๑, ม.๓/๓, ม.๓/๙-๑๐   
ส ๑.๒  ม.๓/๓-๗ 
ส ๒.๒  ม.๓/๑-๔  
ส ๓.๒  ม.๓/๓-๖ 
ส ๕.๑  ม.๓/๑-๒  
ส ๕.๒  ม.๓/๒-๔                  

รวม   ๒๒  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒                  จำนวน ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาวิเคราะห์เปร ียบเทียบความสำคัญของเวลาและช่วง เวลาสำคัญการศึกษาประว ัติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยท่ี
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเปรียบเทียบศักราชต่างๆ ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ  โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคม
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มี
ระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยี เพื่อให้เข้าใจในหลักการของการเปรียบศักราช  การนับเวลา และทันโลกทันเหตุการณ์ในสมัยสังคม
ปัจจุบัน พร้อมท้ังนำความรู้ท่ีได้พัฒนาตนเองและมีความรักชาติไทย ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ม.๑/๑-๒  

รวม  ๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๔                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง      จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน  ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  นำวิธีทางประวัติศาสตร์
ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองสมัยใดก็ได้  และเหตุสำคัญในสมัยสุโขทัย โดย
บูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกตกิา
ของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความปรารถนาดี 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การคิดรวบยอด การสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
 เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติและสามารถนำไปศึกษาข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ได้พร้อมทั้งนำไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีความรักความเป็นไทยในชนชาติไทยของ
ตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์  

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๑  ม.๑/๓  

รวม  ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส๒๒๑๐๒                         จำนวน ๒๐ ชั่วโมง      จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างประเมิน
ความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอ
สารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ ท่ีต้ัง และสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองของภูมิเอเชีย ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศตา่งๆ 
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล 
ภาวนา ให้ผู้เรียนมีสติ ความเพียรพยามในการหมั่นศึกษาเล่าเรียน เข้าใจสังคม มีความสุขกับการเรียนและการอยู่
ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เอเชีย จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าท่ีมีอยู่ และตกทอดมาถึงปัจจุบันในการศึกษาความเป็นมา
ของประวัติศาสตร์เอเชีย 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชียได้อย่างถูกต้องตามความเป็น
จริง  และแหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชีย  ล้วนกำเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ำ อารยธรรมเหล่านี้ล้วนเกิด
จากการคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังในปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ม.๒/๑-๓ 
 ส ๔.๒  ม.๒/๑-๒ 

รวม   ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๔          จำนวน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้น การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา พัฒนาการของอาณาจักอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑ และการกู้เอกราช ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา การ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ การกู้เอกรราช และสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมสมัยธนบุรี  
วีรกรรมและผลงานของบุคคลสำคัญของไทยท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 
ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีสติ ความเพียรพยามในการหมั่นศึกษาเล่าเรียน เข้าใจสังคม มีความสุขกับการเรียน
และการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ ในการทะนุบำรุงและพัฒนาชาติ เห็น
ความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันรักชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ของพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา 

ตัวชี้วัด 

 ส ๔.๓  ม.๒/๑-๓ 

รวม   ๓  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒     จำนวน ๒๐ ชั่วโมง จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ สืบค้น เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโลก (ยกเว้น
เอเชีย) ที่มีผลต่อการพัฒนาโดยสังเขป พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิภาคโลก  
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ท่ีมีผลต่อการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือ และความ
ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งท่ี ๑ และสงครามโลกครั้งที ๒ สงครามเย็น องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบ
วินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันและมีสมาธิในการเรียน การทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบค้นวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ กระบวนการสืบค้นทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 เพื ่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลและตระหนักถึงความสำคัญของวิธ ีการ เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ การเมืองภูมิภาคโลก รวมทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ม.๓/๑-๒ 
ส ๔.๒  ม.๓/๑-๒ 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 



 

  
 

๖๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๔                                                   จำนวน ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
ในราชวงศ์จักรี ความเจริญและความมั่นคงของชาติ  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ี มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึง
ปัจจุบัน บทบาทของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก โดยบูรณาการหลัก พุทธ
ธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปันและมีสมาธิในการเรียน การทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล รักประเทศชาติ รู้เท่าทันสถานการณ์ ภูมิใจในความเป็นไทย 
ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัด 

ส ๔.๓  ม.๓/๑-๔ 

รวม  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

  
 

๖๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกาย
ของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย
วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร้างเสริมและปรั บปรุง
สมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีเลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น                    
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น 
การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภค
และอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
  พ ๑.๑  ม.๑/๑-๔ 
  พ ๒.๑  ม.๑/๑-๒  
  พ ๔.๑  ม.๑/๑-๔ 
  พ ๕.๑  ม.๑/๑-๔ 

รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 



 

  
 

๖๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๓                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

          

 ศึกษาความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกาย
ของร่างกาย ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อธิบาย
วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนัก การสร้างเส ริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตาผลการทดสอบ ตลอดจนแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ และแสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด เลิกสารเสพติดด้วยกระบวนการและทักษะต่าง ๆ อธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีเลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น                    
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่ น 
การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การเลือกการบริโภค
และอุปโภค การควบคุมน้ำหนักตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
ตัวชี้วัด   
 พ ๑.๑ ม.๑/๑-๔ 
 พ ๒.๑ ม.๑/๑-๒  
 พ ๔.๑ ม.๑/๑-๔ 
 พ ๕.๑ ม.๑/๑-๔ 
รวม  ๑๔  ตัวชี้วัด 



 

  
 

๖๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๒                                         จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิส  อุปกรณ์ สนาม สถานท่ีใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มารยาท กฎ กติกา และมีทักษะพื้นฐานในการ
เล่น เช่น การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การเสิร์ฟ การตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน ลูกหยอด รูปแบบการ
เคล่ือนไหวในกีฬา และมีความสามารถในการเคล่ือนไหว ทักษะกลไกในการออกกำลังกายโดย การร่วมเล่นกีฬา รู้
คุณค่าของการออกกำลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬาสากล    ความมีน้ำใจ และประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม 
การแข่งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบอธิบาย
หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีเลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่าง
สนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น                    

 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข นำเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออก
กำลังกาย  การเล่นเกมและกีฬาเทเบิลเทนนิส  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา
เทเบิลเทนนิส รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิล
เทนนิส  ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง
เป็นสุข 

ตัวชี้วัด   
 พ ๓.๑  ม.๑/๑-๓ 
 พ ๓.๒  ม.๑/๑-๖ 

 รวม  ๙  ตัวชี้วัด 

  
 



 

  
 

๗๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๔                                         จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

ศึกษาการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มารยาท  กฎ กติกา และมีทักษะพื้นฐานในการเล่น เช่น การเสิร์ฟ การ
ตบ การตีลูกตัด การตีลูกหมุน ลูกหยอด รูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬา และมีความสามารถในการเคลื่อนไหว 
ทักษะกลไกในการออกกำลังกายโดย การร่วมเล่นกีฬา  รู้คุณค่าของการออกกำลังกาย กลยุทธ์ในการเล่นกีฬา
สากล ความมีน้ำใจ และประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม การแข่งขัน ความสำคัญของการมีสุขภาพดี หลักและ
วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ี
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิด
กีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อื่น                    

 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่ อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข นำเทคนิคการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัยใหม่มาสอนและใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออก
กำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาเทเบิลเทนนิส  เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเท
เบิลเทนนิส รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ  

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง
เป็นสุข 

ตัวชี้วัด   
 พ ๓.๑  ม.๑/๑-๓ 
 พ ๓.๒  ม.๑/๒-๖ 

 รวม  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
  
 



 

  
 

๗๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๑                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศปญัหา
และผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถ
เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึง
วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตาม
หลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการปฏิบัติตน
เพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี ่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี ่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่
อันตราย            

   โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การวิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูน
ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การ
ร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง การวางตัวและการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ และ
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 

 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
 พ ๑.๑  ม.๒/๑-๒  
 พ ๒.๑  ม.๒/๑-๔  
 พ ๔.๑  ม.๒/๑-๗ 
 พ ๕.๑  ม.๒/๑-๓  
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๗๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา สขุศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๓                                         จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 

 อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น โดยระบุปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกด้าน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ ปัญหา
และผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน อธิบายวิธีการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวสามารถเลือกใช้
บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล โดยสามารถวิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ รวมถึงวิเคราะห์
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต วิธีการ
ปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด รวมทั้งพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด อธิบายวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง
และสถานการณ์เสี่ยง สามารถใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่
อันตราย            
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติ การวางแผน การประเมินตนเองและผู้อื่น 
การปรับปรุงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ การป้องกันตนเอง 
การวางตัวและการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ และการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตและนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
 พ ๑.๑  ม.๒/๑-๒  
 พ ๒.๑  ม.๒/๑-๔  
 พ ๔.๑  ม.๒/๑-๗ 

รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 

 

 

 



 

  
 

๗๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (กรีฑา)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๒                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกรีฑาที่ดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา ปฏิบัติทักษะกรีฑาประเภทลู่ ทักษะการตั้งต้นออกวิ่ง 
ทักษะท่าทางการตั้งต้นออกวิ่ง หลักวิธีการต้ังต้นออกวิ่ง ทักษะการวิ่งระยะส้ัน ทักษะการวิ่งระยะกลาง ทักษะการ
วิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การเข้าสู่เส้นชัย ทักษะกรีฑาประเภทลาน กฎ กติกาการแข่งขันกรีฑา และความปลอดภัย
ในการเล่นกรีฑา นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวและนำข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกับตนเอง สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคล่ือนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน อธิบายหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรม
นันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาท่ีเลือกและการเล่นกีฬาและ
การทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น  

 โดยนำเทคนิคการเรียนการสอนกรีฑามาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกรีฑา เป็น
เครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกรีฑา รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกรีฑา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติ
ท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกรีฑา มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 

ตัวชี้วัด   
 พ ๓.๑  ม.๒/๑-๔ 
 พ ๓.๒  ม.๒/๑-๕  
รวม  ๙  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

  
 

๗๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (แชร์บอล)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๔                                               จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษาประวัติ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแชร์บอล 
มารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมท่ีดี การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแชร์บอล ปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬา
แชร์บอล การทรงตัว การหยุด การครอบครองลูกและการหมุนตัน การส่งลูกแชร์บอล การรับลูกแชร์บอล ทักษะ
ขั้นสูงของการเล่นกีฬาแชร์บอล การยิงประตูแชร์บอล การหลอกล่อ ทักษะการเล่นเป็นทีม กีฬาแชร์บอล ตำแหน่ง
และการวางตัวผู้เล่น วิธีการเล่นเป็นทีม เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายรุก เทคนิคในการเล่นเป็นฝ่าย
ป้องกันหรือฝ่ายรับ กติกาการแข่งขัน การเล่น ขนาดและอุปกรณ์การเล่น เจ้าหน้าท่ีและหน้าท่ี ผู้เล่น ผู้เล่นสำรอง
และผู้ฝึกสอน กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเวลา ข้อกำหนดการแข่งขัน การผิดระเบียบ การฟาล์วบุคคล การฟาล์วเทคนิค 
นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคล่ือนไหวและนำข้อมูลมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 
สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
อธิบายหลักการเคล่ือนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กีฬาไทยและ
กีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬาอย่างละ ๑ ชนิด กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 
๑ กิจกรรม ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เลือกและการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม
อย่างสนุกสนาน ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น                    
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข นำเทคนิคการเรียนการสอนแบดมินตันมาสอนและใช้ในการฝึก
ปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกำลัง
กาย  การเล่นเกมและการเล่นกีฬาแชร์บอล เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแชร์
บอล รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นบาสเกตบอล ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่าง
สม่ำเสมอ   
 เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแชร์บอล โดยใช้หลักบุญญสิขา ทาน ศีล 
ภาวนา ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม ค่าน ิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  ร ักษ์ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติ
ที่ดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นสุข 
ตัวชี้วัด   
 พ ๓.๑ ม.๒/๑-๔ 
 พ ๓.๒ ม.๒/๑-๕  
รวม  ๙  ตัวชี้วัด 

 



 

  
 

๗๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๑                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 
วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเล่ียงการ
ใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสามารถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที ่ได้ไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลังกายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและ
ผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ 
การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัด
เวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
 พ ๑.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๒.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๔.๑  ม.๓/๑-๕ 
 พ ๕.๑  ม.๓/๑-๕ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 



 

  
 

๗๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา สุขศึกษา           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๓                                        จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

  

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต 
วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ ่น วิเคราะห์ผลของสื่อที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเสนอแนวทางการป้องกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว สามารถกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 
รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเอง มีการวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาได้ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามหลักแนวการคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน การหลีกเล่ียงการ
ใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสามรถปฏิบัติและแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  
 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการทางสุขศึกษาและพลศึกษา การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแสวงหา การแสดง การเพิ่มพูนความสามารถ การเล่น การร่วมกิจกรรมและนำความรู้ที ่ได้ไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น การออกกำลังกายและการเลือกเข้ามาร่วมเล่น การประเมินการเล่นของตนเองและ
ผู้อื่น การปฏิบัติ การวางแผน การนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ การร่วมมือ การเปรียบเทียบ และการยอมรับ 
การกำหนดและการเลือกการบริโภคและอุปโภค การป้องกันตนเองจากสาเหตุการเจ็บป่วย การวางแผนและจัด
เวลาในการออกกำลังกายและการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพ รักการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะกระบวนการทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดความคิด การแก้ไขป้องกันปัญหา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จนเป็นวิถีชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต และนำ
ความรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ตัวชี้วัด   
 พ ๑.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๒.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๔.๑  ม.๓/๑-๕ 
 พ ๕.๑  ม.๓/๑-๕ 
รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 



 

  
 

๗๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (แบดมินตัน)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๒                                                จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน   สนามท่ีใช้ในการ
แข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่น
กีฬาแบดมินตัน  ทักษะการเคล่ือนท่ีและการทรงตัว ทักษะการสร้างความคุ้นเคย ทักษะการส่งลูก ทักษะการตีลูก 
ทักษะการ (ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล) 

 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข นำเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตันมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 
การเล่นเกมและกีฬาแบดมินตัน เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเล่นกีฬา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง
เป็นสุข  

ตัวชี้วัด   

 พ ๓.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๓.๒  ม.๓/๑-๕  

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๗๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา  

รายวิชา พลศึกษา (แบดมินตัน)           กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                                                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                 ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๔                                        จำนวน ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

   

 ศึกษา ประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน สนามท่ีใช้ในการแข่งขันและการดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการ
เสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาแบดมินตัน ทักษะการเคลื่อนที่และ
การทรงตัว ทักษะการสร้างความคุ้นเคย ทักษะการส่งลูก ทักษะการตีลูก ทักษะการ (ตามความถนัดและความ
สนใจของแต่ละบุคคล) 

 โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนท่ีมีความดี ความรู้และความสุข นำเทคนิคการสอนกีฬาแบดมินตันมาสอนและใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 
การเล่นเกมและกีฬาแบดมินตัน เป็นเครื่องมือและแนวทางในการฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน 
รวมทัง้การเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การสร้างเจตคติท่ีดี และสามารถนำไปปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ   

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาแบดมินตัน มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักและเห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่าง
เป็นสุข  

ตัวชี้วัด   
 พ ๓.๑  ม.๓/๑-๓ 
 พ ๓.๒  ม.๓/๑-๕  

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๗๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ศิลปะ ๑                              กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                             ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑                                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล บรรยายความแตกต่าง ความ
คล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้ เรื่องทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นใกล้ ไกลเป็น ๓ มิติ งานทัศนศิลป์
ของชาติและท้องถิ่นของแต่ละภาค ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ ของภาคต่างๆในประเทศไทย อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ใน
เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย จังหวะสองช้ัน โน้ตสากลในกุญแจซอล และฟา บันได
เสียงซีเมเจอร์ เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างกันในเรื่องวิธีการขับ
ร้อง เครื่องดนตรีท่ีใช้ ร้องเพลง และใช้เครื่องดนตรีประกอบการร้อง เพลงพื้นบ้าน และเพลงปลุกใจ เพลงไทยเดิม 
เพลงประสานเสียงสองแนว เพลงรูปแบบABA และเพลงประกอบการเต้นรา จัดประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรี
พื้นบ้าน และวงดนตรีสากล อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ี
มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ชมเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม ประวัตินักแสดงท่ีช่ืนชอบ การพัฒนา
รูปแบบของการแสดงใช้นาฏยศัพท์ เกี่ยวกับภาษาท่า การตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์ ระบา
เบ็ดเตล็ด ราวงมาตรฐาน รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปล่ียน แปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน  

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
พิจารณาคุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูลมีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง ในคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย เข้าใจความสาคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากลช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน  
ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑-๓   
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑-๔  
 ศ ๒.๒ ม.๑/๑  
 ศ ๓.๑ ม.๑/๓  
 ศ ๓.๒ ม.๑/๑-๒  
รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 



 

  
 

๘๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รายวิชา ศิลปะ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                            ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ท่ีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมา
สร้างเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ของเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ 
หรืองานกราฟิกในการนาเสนอความคิดข้อมูล ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนด เปรียบเทียบ ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล 
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ การร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบ แสดงความคิดเห็นท่ี
มีต่ออารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็ว ของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกใน
การฟังดนตรีแต่ละประเภทนำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบและอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทาให้งานนั้นน่าช่ืนชม 
ใช้เกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง ใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน  

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา
คุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูล ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง กาหนดบทบาทหน้าท่ี
ของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแสดง ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีกาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่อง
การใช้เสียง การแสดงท่าและการเคลื่อนไหว บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส ให้
แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เข้าใจความ
สาคัญของดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑  ม.๑/๔,ม.๑/๖  
 ศ ๑.๒  ม.๑/๑-๒  
 ศ ๒.๑  ม.๑/๕-๘  
 ศ ๒.๒  ม.๑/๒  
 ศ ๓.๑  ม.๑/๓-๕  
 ศ ๓.๒  ม.๑/๑-๒  
รวม  ๑๓  ตัวชี้วัด 

 



 

  
 

๘๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ศิลปะ ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                             ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนามาประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้าน
รูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือก บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน วาดภาพเทคนิค ท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ 
ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อน ถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ปัจจัย
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี ร้องและเล่นเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง อารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อเพลงท่ีฟัง ประเมินพัฒนาการทักษะทางด้านดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ อาชีพต่างๆท่ี
เกี่ยวกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดง สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และการ
ละคร วิเคราะห์การแสดง ของตนเองและผู้อื่น โดยการใช้นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงโดยมีการเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ และเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ  

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา
คุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เข้าใจความสาคัญของดนตรี นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑  ม.๒/๑-๕  
 ศ ๒.๑  ม.๒/๒-๗  
 ศ ๒.๒  ม.๒/๑  
 ศ ๓.๑  ม.๒/๑-๕   

รวม  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 

 



 

  
 

๘๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ศิลปะ ๒              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                             ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ท่ีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลวาดภาพด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย
ในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ นาผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการ
โฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนาเสนอตัวอย่างประกอบ บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทย ในแต่
ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที ่มาจาก
วัฒนธรรมไทยและสากล เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน บรรยายบทบาทและ
อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีใน
ประเทศไทย ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกนัใน
อดีต อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละคร  

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา
คุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง ในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่า ของ
วัฒนธรรมไทย เข้าใจความสาคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑  ม.๒/๓,ม.๒/๖ 
 ศ ๑.๒  ม.๒/๒-๓  
 ศ ๒.๑  ม.๒/๑  
 ศ ๒.๒  ม.๒/๑-๒  
 ศ ๓.๒  ม.๒/๑-๓  
รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 

  



 

  
 

๘๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา  ศิลปะ ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                             ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑                                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ท่ีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลบรรยายสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์ที่เลือกมา โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ เทคนิควิธีการ ของศิลปินในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้มีคุณภาพ มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท ผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของ
วัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล เปรียบเทียบ
องค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เด่ียวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้อง การ
เล่น การแสดงออกและคุณภาพเสียง แต่งเพลงสั้นๆ ในจังหวะง่ายๆ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น 
บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร นาฏยศัพท์หรือ
ศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม การแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจาวันและในการแสดง ใช้ความคิด 
รูปแบบการแสดง แปลความ สื่อความผ่านการแสดง อธิบายความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละคร
ในชีวิตประจำวัน 

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา
คุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง ในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เข้าใจความสำคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑  ม.๓/๑,ม.๓/๓-๗ 
 ศ ๑.๒  ม.๓/๑ 
 ศ ๒.๑  ม.๓/๑-๕  
 ศ ๒.๒  ม.๓/๑  
 ศ ๓.๑  ม.๓/๑-๗  
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 

 
 



 

  
 

๘๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ศิลปะ ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๓                                     เวลา ๔๐ ชั่วโมง        จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
เห็น คุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชวีิต
ประจาวันได้ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง๒ มิติ 
และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหา และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผู้อื่นหรือของศิลปิน สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย 
ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จาเป็น ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้
เกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนาไป จัดนิทรรศการ เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละ
ยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย และสากลอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล สังคม จัดการแสดงดนตรีท่ี
เหมาะสมโดยการบูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่นในกลุ่มศิลปะ แสดงดนตรีในวาระ ต่างๆ บรรยาย
วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย ลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรี ได้เป็นที่ยอมรับ วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ท่ีแตกต่างกันโดยใช้ความรู้ เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ ร่วมจัดงานแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ นาเสนอ
แนวคิด เนื้อเรื่องของการแสดง ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์เครื่องแต่ง
กาย นาฏศิลป์ที ่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ ความสาคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจาวัน 
แสดงความคิดเห็น ในการอนุรักษ์นาฏศิลป์  

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่ อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา
คุณค่า กระบวนการสืบค้นข้อมูล มีทักษะวิธีการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความซาบซึ้ง ในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เปิดโอกาส ให้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย เข้าใจความสาคัญของดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุง่มั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัด  
 ศ ๑.๑  ม.๓/๙-๑๑  
 ศ ๑.๒  ม.๓/๑-๒  
 ศ ๒.๑  ม.๓/๖-๗  
 ศ ๒.๒  ม.๓/๒  
 ศ ๓.๒  ม.๓/๑-๓ 

รวม  ๑๑  ตัวชี้วัด 

  



 

  
 

๘๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๑                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                  ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑                       เวลา  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัด และ
ตกแต่งห้อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ  

เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลงาน ปรับปรุง และนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน ได้รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ช ีวิต  
ประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ม.๑/๑-๓ 
ง ๔.๑  ม.๑/๑-๓ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
  



 

  
 

๘๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                  ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒                       เวลา  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัด และ
ตกแต่งห้อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ  

เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลงาน ปรับปรุง และนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียน ได้รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ช ีวิต 
ประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ม.๑/๑-๓ 
ง ๔.๑  ม.๑/๑-๓ 

รวม  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๘๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                            ภาคเรียนที่ ๑ 
รหสัวิชา ง ๒๒๑๐๑                               เวลา  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

   

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัด และ
ตกแต่งห้อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ  

เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลงาน ปรับปรุง และนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 เพื ่อให้เก ิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้  ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ม.๒/๑-๓                                                                 
ง ๒.๑  ม.๒/๑-๔ 
ง ๔.๑  ม.๒/๑-๓ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๘๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๒                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒                               เวลา  ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

   

 ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัด และ
ตกแต่งห้อง การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ  

เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลงาน ปรับปรุง และนำมาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและเลือกอาชีพที่สุจริต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความร ู ้ไปประยุกต์ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑  ม.๒/๑-๓                                                                 
ง ๒.๑  ม.๒/๑-๔ 
ง ๔.๑  ม.๒/๑-๓ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๘๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓          ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑                         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

  

  ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเส้ือผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภท
สำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน  
  อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ การ
สร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล 

อภิปรายการหางานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือก ใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา     
ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันและมีสมาธิในการเรียน 
การทำงาน 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึก ในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓  
ง ๒.๑  ม.๓/๑-๒  
ง ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๙๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓          ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒                         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

   

 ศึกษา และเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตัดเย็บ
ซ่อมแซม ดูแลรักษาเส้ือผ้าอย่างถูกวิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหารประเภท
สำรับ และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีความรอบรู้การขยายพันธุ์พืช งานช่าง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าเป็นธรรมในการทำงาน  
  อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่ การ
สร้างต้นแบบและแบบจำลองของส่ิงของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล 

อภิปรายการหางานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ และสามารถประเมินทางเลือก ใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันและมีสมาธิในการเรียน 
การทำงาน 
 เพื ่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความร ู ้ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึก ในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓  
ง ๒.๑  ม.๓/๑-๒  
ง ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 

รวม  ๘  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๙๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา  อ ๒๑๑๐๑                                             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ   
ที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์สิ่งแวดล้อม และ
เหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น  และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

โดยสามารถส่ือสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม
ท้ังในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๑/๑-๔ 
ต ๑.๒  ม.๑/๑-๕ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑-๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑-๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑-๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๙๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                              ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา  อ ๒๑๑๐๒                                             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ ท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์สิ ่งแวดล้อม และ
เหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และตอบ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูลจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

โดยสามารถส่ือสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม
ท้ังในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๑/๑-๔ 
ต ๑.๒  ม.๑/๑-๕ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑-๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑-๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑-๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 

รวม  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

๙๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา  อ ๒๒๑๐๑                      เวลา ๖๐ ชั่วโมง      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

   
 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออกเสียงข้อความ
ข่าว ประกาศ สนทนาแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีว ิตประจำวัน ประสบการณ์ 
สิ ่งแวดล้อม ใกล้ต ัว   สถานการณ์จร ิง สถานการณ์จำลองที ่ เก ิดขึ ้นในห้องเร ียนและ ในโรงเรียน ใช้คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ สรุปใจความสำคัญจากการวิเคราะห์เรื ่อง ข่าว 
เหตุการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อเท็จจริง ข้อมูล
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปรวบรวมข้อมูล นำเสนอรายงานในช้ันเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา สามารถสื่อสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมทั้งในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎ
กติกาของสังคม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิ  ในการทำงาน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่ น ใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑  ม.๒/๑-๔ 
ต ๑.๒  ม.๒/๑-๕ 
ต ๑.๓  ม.๒/๑-๓    
ต ๒.๑  ม.๒/๑-๓  
ต ๒.๒  ม.๒/๑-๒  
ต ๓.๑  ม.๒/๑ 
ต ๔.๑  ม.๒/๑  

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



 

  
 

๙๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                    ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา  อ ๒๒๑๐๒                  เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

   

 ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ตามสถานการณ์ อ่านออกเสียงข้อความ
ข่าว ประกาศ สนทนาแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและสถานการณ์ในชีว ิตประจำวัน ประสบการณ์ 
สิ ่งแวดล้อม ใกล้ต ัว   สถานการณ์จร ิง สถานการณ์จำลองที ่ เก ิดขึ ้นในห้องเร ียนและ ในโรงเรียน ใช้คำ
ขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์ สรุปใจความสำคัญจากการวิเคราะห์เรื ่อง ข่าว 
เหตุการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อเท็จจริง ข้อมูล
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปรวบรวมข้อมูล นำเสนอรายงานในช้ันเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา สามารถสื่อสารด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมทั้งในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎ
กติกาของสังคม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิ ในการทำงาน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น ใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด 
ต ๑.๑  ม.๒/๑-๔ 
ต ๑.๒  ม.๒/๑-๕ 
ต ๑.๓  ม.๒/๑-๓    
ต ๒.๑  ม.๒/๑-๓  
ต ๒.๒  ม.๒/๑-๒  
ต ๓.๑  ม.๒/๑ 
ต ๔.๑  ม.๒/๑  

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

๙๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๑       
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑                                        เวลา  ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 
 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรู้สึก การให้เหตุผล การยกตัวอย่าง  การพูดและการเขียนโต้ตอบ สรุป เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตร
ประจำวัน กิจกรรมที่ชอบหรือไม่ชอบ ความถี่ของการทำกิจกรรม อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล สาเหตุที่มาของ
อารมณ์และความรู้สึก  อาหารและประโยชน์ของอาหาร การสั่งอาหาร การซื้ออาหาร  การบอกจำนวนสิ่งของ การ
เลือกรับประทานอาหาร การโฆษณาสินค้า การบริโภคส่ิงต่างๆ งานอดิเรก สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของโลกและของ
ไทยหรือท้องถิ่น เหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ และเทศกาล ท้องถิ่น น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ความเหมือนและความ
แตกต่างของโครงสร้างทางภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงท่ีอ่านหรือฟัง อ่านออกเสียง ถ่ายโอนความหมาย ระบุหัวข้อ 
ประเด็นสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง  พูดและเขียนโต้ตอบเพื่อถามหรือให้ข้อมูล เสนอ และตอบรับ
ความช่วยเหลือ ความต้องการ สรุป อธิบาย บรรยาย เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และสืบค้น ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ท้ังในสถานการณ์จำลอง 
ในสถานการณ์จริง ในโรงเรียนหรือชุมชน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน   

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ตระหนักและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล ยอมรับการฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ทำงานท้ังโดยตนเอง และร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีวิถีพอเพียง 

ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑ ม.๓/๑-๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑-๕ 
ต ๑.๓ ม.๓/๑-๓  
ต ๒.๑ ม.๓/๑-๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑-๒    
ต ๓.๑ ม.๓/๑     
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑-๒     

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 



 

  
 

๙๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                   ภาคเรียนที่ ๒       
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒                                        เวลา  ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรู้สึก การให้เหตุผล การยกตัวอย่าง การพูดและการเขียนโต้ตอบ สรุป เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตร
ประจำวัน กิจกรรมท่ีชอบหรือไม่ชอบ ความถ่ีของการทำกิจกรรม อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล สาเหตุท่ีมาของ
อารมณ์และความรู้สึก อาหารและประโยชน์ของอาหาร การส่ังอาหาร การซื้ออาหาร การบอกจำนวนส่ิงของ การ
เลือกรับประทานอาหาร การโฆษณาสินค้า การบริโภคส่ิงต่างๆ งานอดิเรก สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญของโลกและของ
ไทยหรือท้องถิ่น เหตุการณ์ต่างๆ ประสบการณ์ และเทศกาล ท้องถิ่น น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ความเหมือนและความ
แตกต่างของโครงสร้างทางภาษา ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงท่ีอ่านหรือฟัง อ่านออกเสียง ถ่ายโอนความหมาย ระบุหัวข้อ 
ประเด็นสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง  พูดและเขียนโต้ตอบเพื่อถามหรือให้ข้อมูล เสนอ และตอบรับ
ความช่วยเหลือ ความต้องการ สรุป อธิบาย บรรยาย เล่าเรื่อง แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และสืบค้น ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ท้ังในสถานการณ์จำลอง 
ในสถานการณ์จริง ในโรงเรียนหรือชุมชน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และคิด อย่าง มี
วิจารณญาณท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีเรียน   

โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมตามรูปแบบบุญญสิกขา คือ ทาน ศีล ภาวนาเข้ากับหลักสูตร เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความดี ความรู้และความสุข ตระหนักและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล ยอมรับการฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ทำงานท้ังโดยตนเอง และร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีวิถีพอเพียง 

ตัวชี้วัด 

ต ๑.๑ ม.๓/๑-๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑-๕ 
ต ๑.๓ ม.๓/๑-๓  
ต ๒.๑ ม.๓/๑-๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑-๒    
ต ๓.๑ ม.๓/๑     
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑-๒     

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



 

  
 

๙๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                    ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๑                                            จำนวน   ๐.๕   หน่วย
กิต 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและ โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้  
ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม บุญญสิกขา ทาน 
ศีล ภาวนา 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการ แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ เพื่อให้ผู ้เรียนมีลักษณะที ่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่าง
สันติ จัดการความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.สามารถบอกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
 ๒.ปฏิบัติตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ๓.เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
 ๔.แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  



 

  
 

๙๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                         ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๒                                            จำนวน   ๐.๕  หน่วยกิต 

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม บุญญ
สิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความปรารถนาดี เอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ มีระเบียบวินัย  
ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและ โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
อดทน  ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ 
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ  
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.สามารถอธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 
 ๒.สามารถวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับ
 ปัจจุบัน 
 ๓.ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 



 

  
 

๙๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                             ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๑                                                                           จำนวน   ๐.๕   หน่วยกิต 
 

 มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การ
มีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
     ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่ นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
     โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
     เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
  ๑.มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
     ๒.แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
     ๓.เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
     ๔.เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    ๕.ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๐๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                  ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๒                                                                           จำนวน   ๐.๕   หน่วยกิต 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื ่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ  
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทำของตนเอง   

โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู ้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที ่ดีงาม  
มีความปรารถนาดี  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  มีระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย  ในตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

  ๑.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     ๒.มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

 ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
     ๓.เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
     ๔.มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
    ๕.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๐๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                         ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๒๐๑                                           จำนวน   ๐.๕   หน่วยกิต 

มีส่วนร่วมแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา  
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสานและประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

  ๑.มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
     ๒.แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
     ๓.เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
     ๔.เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    ๕.ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

๑๐๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ส ๒๓๒๐๒                                           จำนวน  ๐.๕   หน่วยกิต 

 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงานในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื ่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจก รรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิ ในการทำงาน 
 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกัน และ
กัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกนัและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วม
และเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำ
ของตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ สร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

  ๑.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
     ๒.มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

 ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 
     ๓.เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
     ๔.มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
    ๕.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 

 



 

  
 

๑๐๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                                                                    ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๒๑๒๐๓                              เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา และ
หลักธรรมอริยสัจ ๔ อีกทั้งชื่นชมและบอกประวัติพระอริยสงฆ์ตัวอย่างหลวงปู่ชา สุภัทโท พร้อมทั้งนำคำสอนมา
ปฎิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 

 เพื่อให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ  ภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ รัก
ท้องถิ่น และยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต ยึดมั่นในการทำ
ความดี และดำรงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๐๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                                                                   ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๒๑๒๐๔                                             เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชื่นชมและบอกประวัติพระอริยสงฆ์ตัวอย่างหลวงปู่
พระมหาโส กัสสโป พร้อมท้ังนำคำสอนมาปฎิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการปฏิบัติตน
และดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 

 เพื่อให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รัก
ท้องถิ่น และยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิต ยึดมั่นในการทำ
ความดี และดำรงชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๐๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                       ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๓                              เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ การผจญมาญ  การตรัสรู้ ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมธรรมคุณ ๖ อบายมุข ๖ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ตลอดจน
การศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริยสงฆ์หลวงปู่เสาร์  กันตะสีโล เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐาน
และได้แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ  มีศิลเป็นข้อปฎิบัติ  ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึด
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และ
สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๐๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                                                                 ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๔                                             เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ การเผยแผ่ศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
และชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมสมบัติ ๔ วิบัติ ๔ หน้าที่และมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ตลอดจนการศึกษา
ประวัติและข้อวัตรปฎิบัติของพระอริยสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้
แนวทางในการปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

เพื่อให้รู้จักการเสียสละ  มีศิลเป็นข้อปฎิบัติ  ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึด
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นในการทำความดี และ
สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๐๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๓                                                                                      ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา  ส ๒๓๒๐๓                              เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ปฐมเทศนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาว
พุทธตัวอย่าง หลักธรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและข้อวัตรปฎิบัติ
ของพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการปฏิบัติตนและ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อใหรู้้จักการเสียสละ  การรักษาศิล 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๐๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                                                 ภาคเรียนที่  ๒  
รหัสวิชา  ส ๒๓๒๐๔                                             เวลา  ๒๐   ชั่วโมง       จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ โอวาทปาฏิโมกข์ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ
ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรม ปัญญา ๓ บุญกริยาวัตถุ ๑๐ หน้าท่ีและมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี ศึกษาประวัติและ
ข้อวัตรปฎิบัติของพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานและได้แนวทางในการ
ปฏิบัติตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา 

เพื่อใหรู้้จักการเสียสละ  การรักษาศิล 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๐๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา บอคเซีย ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                            ภาคเรียนที่ ๑       
รหัสวิชา พ ๒๑๒๐๑                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษามีส่วนร่วม และปฏิบัติจริงในกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกิจรรมบอคเซีย ในเรื่องการเล่นกีฬา
บอคเซียขั้นพื้นฐาน การส่งลูก การเล่นเกม กฎ กติกา อย่างสนุกสนานและปลอดภัย พร้อมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำทักษะการ เล่นบอคเซียไปประยุกต์ออกกำลังกาย
ได้ตามศักยภาพ และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมี
ระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาบอคเซีย 
 ๒.นักเรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาบอคเซีย 
 ๓.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาบอคเซีย 
 ๔.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาบอคเซียและมีคุณธรรม 
รวม  ๔  ผการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา บอคเซีย ๒                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา-พลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                            ภาคเรียนที่ ๒       
รหัสวิชา พ ๒๑๒๐๒                   เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาบอคเซีย ในเรื่องการบริหารร่างกาย  การส่งลูก 
การเล่นเกม ตามกฎ กติกา และการเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับในการแข่งขัน ระหว่างกลุ่มในช้ันเรียนถูกต้องตามกติกา 
เป็นกรรมการตัดสินและนับคะแนนได้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ การให้ความร่วมมือในการเล่นการ
แข่งขัน มีสมรรถภาพทางกาย มีคุณธรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัยมีทัศนคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬา
เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน 
ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มี
สมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาบอคเซีย 
 ๒.นักเรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬาบอคเซีย 
 ๓.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬาบอคเซีย 
 ๔.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกีฬาบอคเซียและมีคุณธรรม 
รวม  ๔  ผการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft word        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                    ภาคเรียนที่  ๑  
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑                 เวลา  ๒๐ ชั่วโมง         จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต      

 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำความรู้และทักษะมาสร้างงาน
เอกสารด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ และเป็นผู้มีมารยาท
ในการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีดี 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานจากโปรแกรม Microsoft word ได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด 
รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.อธิบายการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.สามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดสร้างงานเอกสารได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
รวม  ๓  ผการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Publisher                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒                     เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

Microsoft Publisher ช่วยในการสร้างสิ่งพิมพ์และเอกสารการตลาดหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพระดับ
มืออาชีพ รวมทั้งปรับแต่งสิ่งพิมพ์ตามความต้องการ และสามารถใช้ร่วมกับผู้อื ่นได้โดยง่าย เมื่อใช้ Publisher     
คุณจะสามารถส่ือสารส่ิงท่ีต้องการจะบอกกล่าวออกมาในรูปแบบของส่ิงพิมพ์หลากหลายชนิด ซึ่งจะช่วยประหยัด
ท้ังเงินและเวลาให้กับคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างแผ่นพับ จดหมายข่าว ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร หรือจดหมายข่าวทาง
อีเมล์ คุณก็สามารถสร้างผลงานคุณภาพสูงได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกทำงานให้
ได้อย่างใจด้วย Publisher นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการสร้างส่ือ
สิ่งพิมพ์ หลักการในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายชนิด สามารถใช้งานส่วนประกอบตา่งๆ 
ของโปรแกรมได้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติท่ีดีต่อคอมพิวเตอร์ และเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 
ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีเจตนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.อธิบายการใช้งานโปรแกรม Publishing อย่างถูกต้อง 
 ๒.สามารถใช้งานโปรแกรม Publishing สร้างงานเอกสารได้อย่างถูกต้อง  
 ๓.มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Publishing 
รวม  ๓  ผการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๑๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานบ้าน ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                 ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  

 ศึกษาความสำคัญ อธิบายความหมาย การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว ด้านการดูแลรักษา ความ
สะอาด บ้าน การดูและรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การประกอบอาหารและโภชนาการเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างทางเลือกการประกอบอาชีพของตนเองและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการการทำงานส่วนตัว
และกระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ     

มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ
แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีหลักการ และใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามท่ี
วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน      

มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สร้าง
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมา
คารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ ่งมั ่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  
พึ่งตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  พัฒนาและประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกวิธีการดูแลรักษาบ้านได้ 
 ๒.สามารถบอกวิธีการจัดตกแต่งบ้านได้ 
 ๓.สามารถเลือกวิธีดูแลเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายได้ 
 ๔.สามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ในการบริโภคอาหารได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๑๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานบ้าน ๒                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒                       เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  

 ศึกษาความสำคัญ อธิบายความหมาย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้านการประดิษฐ์สิ่งของ
สำหรับตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ของบ้าน  การซ่อมแซม  ตกแต่ง  และดัดแปลงเส้ือผ้า การถนอมอาหาร เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างทางเลือกการประกอบอาชีพของตนเองและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ  
การทำงานส่วนตัวและกระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ     

มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ
แผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีหลักการ และใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามท่ี
วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน      
 มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต   โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมา
คารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเอง
ได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ  

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถประดิษฐ์ส่ิงของสำหรับตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ของบ้านได้ 
 ๒.สามารถซ่อมแซม  ตกแต่ง  และดัดแปลงเส้ือผ้าได้ 
 ๓.สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถนอมอาหารได้ 
 ๔.สามารถแสดงวิธีการถนอมอาหารได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  
 

๑๑๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา จักสาน ๑                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                       ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๓                                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และกระบวนการ ลักษณะสำคัญ ประเภทและส่วนประกอบ
แหล่งที่มาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการทำของการสานจากเศษผ้า เชือกปอมัดฟาง ประโยชน์  การนำไปใช้ ได้ตาม
ขั้นตอน กระบวนการ หลักการออกแบบ การคิดราคาต้นทุน ราคาจำหน่าย ผลิตภัณฑ ์งานสานเปลญวน และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินการผลิตในเชิงการค้า มีทักษะในการใช้เครื่องมือและสามารถ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน กระบวนการ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการทำงาน พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
สัมมาคารวะ ตรงเวลา มีระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียรมีสติ มีความรับผิดชอบ สะอาดสวยงาม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
มีจิตอาท่ีเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อ
เวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและเคารพตามฐานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.สามารถบอกความสำคัญของการจักสาน 
 ๒.สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสานเปลญวนได้ 
 ๓.สามารถสานหูเปลญวนได้ 
 ๔.สามารถสานตัวเปลญวนได้ 
 ๕.สามารถสานเก็บงานเปลญวนได้ 
 ๖.สามารถสานเปลญวนได้ 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา จักสาน ๒                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                       ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๔                                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และกระบวนการ ลักษณะสำคัญ ประเภทและส่วนประกอบ
แหล่งที่มาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการทำของการสานจากเศษผ้า เชือกปอมัดฟาง ประโยชน์  การนำไปใช้ ได้ตาม
ขั้นตอน กระบวนการ หลักการออกแบบ การคิดราคาต้นทุน ราคาจำหน่าย ผลิตภัณฑ ์งานสานเปลญวน และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินการผลิตในเชิงการค้า มีทักษะในการใช้เครื่องมือและสามารถ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน กระบวนการ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าและมีนิสัยรักการทำงาน พัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
สัมมาคารวะ ตรงเวลา มีระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียรมีสติ มีความรับผิดชอบ สะอาดสวยงาม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
มีจิตอาท่ีเหมาะสม โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อ
เวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและเคารพตามฐานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.สามารถบอกความสำคัญของการจักสาน 
 ๒.สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสานตะกร้าได้ 
 ๓.สามารถพันเชือกปอมัดฟางได้ 
 ๔.สามารถสานตะกร้าด้วยเชือกปอมัดฟาง 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel     กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                  ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑                                         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาทักษะและกระบวนการทำงานเกี่ยวกับตารางการคำนวณ (Microsoft Excel) การเรียกใช้โปรแกรม 
การสร้างสมุดงานใหม่ การใส่ข้อมูลลงตารางปรับขนาดและช่องตาราง จัดรูปแบบเซลล์ การใส่สู ตรคำนวณ 
คัดลอกข้อมูล คัดลอกสูตร ย้ายข้อมูล ลบเซลล์ แทรกเซลล์ การตั้งช่ือ ย้ายและลบแผ่นงาน สร้างกราฟแลการส่ัง
พิมพ์ การทำบัญชีรับจ่ายของตนเอง การออกแบบตารางบันทึกจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน การเก็บบันทึก
คะแนนและรวมคะแนนของตนเอง การค้นหาข้อมูลรายการส้ินค้าจากอินเตอร์เน็ตและนำมาจัดรายการสินค้า  

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์  

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานจากโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อ
ตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ Microsoft Excel ได้ 
 ๒.ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับตารางทำงานได้ 
 ๓.ผู้เรียนสามารถปรับรูปแบบของสมุดง่าย 
 ๔.ผู้เรียนสามารถใส่สูตรคำนวณอย่างง่าย 
 ๕.ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิได้ 
 ๖.ผู้เรียนสามารถส่ังพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
 ๗.ผู้เรียนสามารถประยุกต์สร้างผลงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๑๑๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                      ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๒                                                       เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการปฏิบัติ การเริ่มเข้าสู่ Microsoft PowerPoint การตรียมพร้อมสำหรับ
งานนำเสนอ การแทรกรูปภาพ และข้อความ การจัดการกับข้อความ การจัดการงานนำเสนอ การจัดการภาพนิ่ง 
การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์และมุมมองของงานนำเสนอ  

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างงานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ และบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญ
สิกขา ทาน  ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีสมาธิ ความคิด รอบคอบ ประหยัด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ความรู้และทักษะเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 ๒.ผู้เรียนสามารถการสร้างเอกสารใหม่และการตกแต่งภาพนิ่ง 
 ๓.ผู้เรียนสามารถสร้างภาพนิ่งและสร้างภาพเคล่ือนไหว 
 ๔.ผู้เรียนสามารถพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพไ์ด้ 
 ๕.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อใช้ในงานอาชีพ ได้อย่าง  
 สร้างสรรค์ อย่างมีจิตสานึก และรับผิดชอบ 
รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๑๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                              ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๑                                                      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

ศึกษาความหมายและความสำคัญงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ ประเภทของงานประดิษฐ์ 
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ประเภทของเศษวัสดุ ศึกษาความหมายของการ
ออกแบบ ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ได้ นำหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลงานการทำงานประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการได้ 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย ใฝ่
เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ อดทน มีความช่ืนชมในงานอาชีพสุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนำความรู้
ท่ีได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสู่อาชีพได้ 

 ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง สามารถสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เศษวัสดุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประดิษฐ์เศษวัสดุตามข้ันตอนท่ีวางไว้ได้ ประเมินตนเองและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น
เป็นกลุ่มได้โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ อย่างมีข้ันตอน ทักษะ
การทำงานกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดทักษะการทำงานอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน สร้างเจตคติท่ีดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกความหมาย ความสำคัญของงานประดิษฐ์ได้ 
 ๒.สามารถบอกประเภทของเศษวัสดุเหลือใช้ได้ 
 ๓.สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ได้ 
 ๔.สามารถประดิษฐ์ของใช้ของประดับตกแต่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้ 
รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 

  



 

  
 

๑๒๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การร้อยมาลัย                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                    ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๒                                                     เวลา ๒๐ ชั่วโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาความสำคัญ หลักการ เทคนิคและวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่างๆ การเลือกดอกไม้ ใบไม้ และ
วัสดุตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การเก็บบำรุงรักษา  สามารถเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ ในการ
ร้อยมาลัยด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ ใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงานร้อยมาลัยอย่าง
คุ้มค่า ประหยัดและถูกวิธี 

สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ เช่น อุบะ ร้อยมาลัยซีก 
มาลัยตุ้ม มาลัยกลม ประเมินผลและปรับปรุงผลงาน  สามารถทำงานในฐานะผู้นำสมาชิกกลุ่มและใช้วิธีการท่ี
หลากหลายในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้อยมาลัยจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือก
แนวทางที่เหมาะสมและแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตนเอง 

 ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยชนิดและประเภทต่างๆ จากดอกไม้ ใบไม้ในท้องถิ่นได้ถูกต้องและสวยงาม 
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการร้อยมาลัยได้ถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี ตกแต่งมาลัยให้สวยงาม ตลอดจน
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ 
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ อดทน มีความช่ืนชมในงานอาชีพสุจริต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนำความรู้
ท่ีได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาสู่อาชีพได้ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกประวัติและความสำคัญของการร้อยมาลัยได้ 
 ๒.สามารถทำดอกข่าและอุบะได้ 
 ๓.สามารถทำมาลัยซีกได้ 
 ๔.สามารถทำมาลัยกลมได้ 
 ๕.สามารถทำมาลัยตุ้มได้ 
 ๖.สามารถทำมาลัยแบนได้ 
รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
  



 

  
 

๑๒๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                      ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๓                                                      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับการ ปัจจัยท่ีเจริญเติบโต
ของพืชสวนครัว การเตรียมดิน การให้น้ำวิธีการเพาะปลูกการให้ปุ๋ย การดูแลรักษา ยา การป้องกันกําจัดโรค และ
แมลง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายทักษะ
การปลูกพืชผักและปฏิบัติ สวนครัวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ จนถึงการเก็บเกี่ยวส่งตลาดเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานํางานจนสําเร็จเห็นคุณค่า มีความมุ่งมั่นของการทํางาน ทํางานอย่างมี
ความสุข มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต
สังคมและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับงาน  

โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดี งาม มีความ
ปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน สามารถนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่าของงาน อาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกผักสวนครัวได้ 
 ๒.บอกปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวได้ 
 ๓.อธิบายข้ันตอนเพาะปลูก การดูแลรักษา การป้องกันตลอดจนการป้องกันดูแลอาชีพ พืชสวนครัวได้  
 ๔.มีทักษะในการ ปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัวถูกต้องตามข้ันตอน 
 ๕.อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวได้ 
 ๖.สามารถจัดจำหน่าย ผลผลิตได้สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
 

๑๒๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                      ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๔                                                      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับการ ปัจจัยท่ีเจริญเติบโต
ของพืชสวนครัว การเตรียมดิน การให้น้ำวิธีการเพาะปลูกการให้ปุ๋ย การดูแลรักษายา การป้องกันกําจัดโรค และ
แมลง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายทักษะ
การปลูกพืชผักและปฏิบัติ สวนครัวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ จนถึงการเก็บเกี่ยวส่งตลาดเพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานํางานจนสําเร็จเห็นคุณค่า มีความมุ่งมั่นของการทํางาน ทํางานอย่างมี
ความสุข มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต
สังคมและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับงาน  

โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความ
ปรารถนาดี เอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่  มีระเบียบวินัย  ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการทำงาน สามารถนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่าของงาน อาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 
อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกผักสวนครัวได้ 
 ๒.บอกปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวได้ 
 ๓.อธิบายข้ันตอนเพาะปลูก การดูแลรักษา การป้องกันตลอดจนการป้องกันดูแลอาชีพ พืชสวนครัวได้  
 ๔.มีทักษะในการ ปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัวถูกต้องตามข้ันตอน 
 ๕.อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวได้ 
 ๖.สามารถจัดจำหน่าย ผลผลิตได้สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๒๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ ๑ (อารมณ์ดี)                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                      ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๔                                                  เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

ศึกษาสภาพความต้องการไข่ไก่ พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ทำเล ที่ตั้ง โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร น้ำและการให้น้ำ การเล้ียงดูไก่ไข่ โรคและการป้องกันโรค การเก็บและคัดคุณภาพไข่ 

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น การจัดเก็บผลผลิต คำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนด
ราคา จัดจำหน่าย การทำบัญชี และประเมินผล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการ
ทำงาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงดู ให้อาหาร โรคและการป้องกันโรคตามอายุ และ
จำหน่ายผลผลิตได้ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ พันธุ์ของไก่พนัธุ์ไข ่
 ๒.ผู้เรียนสามารถบอกการเล้ียงไก่ไข่เล้ียงไก่พนัธุ์ไข่ 
 ๓.ผู้เรียนรู้วิธีการให้อาหารไก่พันธุไ์ข่ 
 ๔.ผู้เรียนรู้เรื่อง โรคและการป้องกันรักษาโรคในไกพ่ันธุ์ไข ่

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

๑๒๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ ๒ (อารมณ์ดี)                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                                            ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๕                                                      เวลา  ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

ศึกษาสภาพความต้องการไข่ไก่ พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ทำเล ที่ตั้ง โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร น้ำและการให้น้ำ การเล้ียงดูไก่ไข่ โรคและการป้องกันโรค การเก็บและคัดคุณภาพไข่ 

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น การจัดเก็บผลผลิต คำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนด
ราคา จัดจำหน่าย การทำบัญชี และประเมินผล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เคารพกฎกติกาของสังคมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร และมีสมาธิในการ
ทำงาน 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงดู ให้อาหาร โรคและการป้องกันโรคตามอายุ  และ
จำหน่ายผลผลิตได้ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเรื่องการขาย การตลาด 
 ๒.ผู้เรียนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ได้ 
 ๓.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมทางการเกษตร 
 ๔.ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จากการเล้ียงไก่ไข่จริง 

รวม  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๒๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ขนมอบและเบเกอร่ี                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๑                      เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความรู้ทั่วไปในการทำขนมอบและเบเกอรี่ การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ การ
เลือกซื้อและเก็บรักษาวัตถุดิบท้ังของสดและของแห้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติการทำขนมอบและเบเก
อรี่ประเภทต่าง ๆ เทคนิคการทำขนมอบและเบเกอรี่ การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมอบและเบเกอรี่ให้ถูก
สุขลักษณะ การคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ในการทำขนมอบและเบเกอรี่ แล้วนำเสนอผลงาน 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีนิสัยรักการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตบริการ
เกี่ยวกับการทำขนมอบและเบเกอรี่ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ 
ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ มีจิต
สาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื ่อพัฒนา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกประเภทของขนมอบและเบเกอรี่ได้ 
 ๒.สามารถบอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำขนมอบและเบเกอรี่ได้ 
 ๓.สามารถบอกหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีใช้ในการทำขนมอบและเบเกอรี่ได้ 
 ๔.สามารถปฏิบัติการทำขนมอบและเบเกอรี่ได้ตามหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทำขนมอบและ 
 เบเกอรี่ 
 ๕.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 

รวม  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๒๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การทำขนมไทย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๒             เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ความรู้ท่ัวไปในการทำขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ การเลือกซื้อ และ
เก็บรักษาเครื่องปรุงทั้งของสดและของแห้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติการทำขนมไทยประเภทต่างๆ 
เทคนิคการทำขนมไทย การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมไทยให้ถูกสุขลักษณะ การคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา
ขาย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา การทำงานเป็น
ทีม ในการประกอบขนมไทย แล้วนำเสนอผลงาน 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีนิสัยรักการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตบริการ
เกี่ยวกับการทำขนมไทย โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ฝึกให้มีสัมมาคารวะ ตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียร มีสติ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ มีจิต
สาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกความหมายความสำคัญของขนมไทยได้ 
 ๒.สามารถบอกหลักการ  วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำขนมไทยได้ 
 ๓.สามารถบอกวิธีการการเลือกซื้อวัตถุดิบและการรักษาอาหารสด และอาหารแห้ง 
 ๔.สามารถบอกชนิดของขนมไทยในแต่ละภาคได้ 
 ๕.สามารถทำขนมไทยชนิดต่างๆได้ 
 ๖.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๒๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานธุรกิจ ๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๓                                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ เงิน ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และการ
ปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้น สามารถฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างง่าย มีทักษะในการทำงานอาชีพอย่างง่ายได้ 

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ปฏิบัติ ลงมือทำจริง การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร 
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตน มีความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆและตัดสินใจเกี ่ยวกับ
ตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก  
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกงานอาชีพทางธุรกิจได้ 
 ๒.สามารถบอกวิธีการขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารได้ 
 ๓.สามารถจัดทำบัญชี งบประมาณ และการออมทรัพย์ได้ 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๒๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา งานธุรกิจ ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                         ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๔                                                       เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญ ประโยชน์ เกี่ยวกับ หลักการประกอบอาชีพขั้นตอนการ
ทำงานอาชีพธุรกิจ งานขาย การเลือกซื้อสินค้าและบริการ และการจัดการ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของงานอาชีพ เห็นความสำคัญ ประโยชน์และระดับของงาน
อาชีพ เข้าใจหลักการพื้นฐานของกระบวนการทำงาน มีเจตคติต่องานอาชีพเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ตระหนักใน
ความสำคัญของการทำงานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัต ิในการดำเนินชีว ิต  มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตร ิย ์ ซ ื ่อสัตย ์ส ุจริต ม ีว ิน ัย ใฝ่เร ียนร ู ้  ร ักความ  
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก โดยนำความรู้ ทักษะ และ
หลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกขั้นตอนหลักการในการขายสินค้าได้ 
 ๒.สามารถบอกขั้นตอนการจัดการงานประจำวัน 
 ๓.สามารถบอกแนวทางการประกอบธุรกิจ 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๒๙ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  การเลี้ยงไส้เดือน ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                   ภาคเรียนที่ ๑  
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๕                                         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

 ศึกษาสภาพความต้องการ ประโยชน์ของการใช้มูลไส้เดือน พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ทำเล ที่ตั้ง โรงเรือน  และ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร น้ำและการให้น้ำ การเล้ียง โรคและการป้องกันโรค การเก็บและการคัดแยกมูล
ไส้เดือน 
 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น การจัดเก็บผลผลิต คำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนด
ราคา จัดจำหน่าย การทำบัญชี และประเมินผล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเล้ียงดู ให้อาหาร โรคและการป้องกันโรคตามอายุ และ
จำหน่ายผลผลิตได้ 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกความสำคัญของการประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมักได้ 
 ๒.สามารถบอกขั้นตอนการเตรียมการประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
รวม  ๒  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
 

๑๓๐ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  การเลี้ยงไส้เดือน ๒                               กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                   ภาคเรียนที่ ๒  
รหัสวิชา  ง ๒๓๒๐๖                                         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    

 ศึกษาสภาพความต้องการ ประโยชน์ของการใช้มูลไส้เดือน พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ทำเล ที่ตั้ง โรงเรือน และ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร น้ำและการให้น้ำ การเล้ียง โรคและการป้องกันโรค การเก็บและการคัดแยกมูล
ไส้เดือน 
 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น การจัดเก็บผลผลิต คำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนด
ราคา จัดจำหน่าย การทำบัญชี และประเมินผล โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา ให้
ผู้เรียนได้ฝึกความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน มีสมาธิ มีสติและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเล้ียงดู ให้อาหาร โรคและการป้องกันโรคตามอายุ และ
จำหน่ายผลผลิตได้ 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑.สามารถบอกขั้นตอนการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมักได้ 
 ๒.สามารถบอกประโยชน์ของโครงการอาชีพการเพาะเล้ียงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมักได้ 
 ๓.สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
  



 

  
 

๑๓๑ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                            ภาคเรียนที่ ๑ 
รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๑                                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่ง
เว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา นำ
ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ 
และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกท่ีดี 

ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนา และ
ปรับปรุงหน้า เว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาบูรณาการ และนำเสนอข้อมูล
บนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ 

เพื่อสร้างเว็บไซต์และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ และนำเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนสามารถบอกคุณสมบัติของ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๖ ได้ 
 ๒.ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นกับข้ันแรกของการสร้าง Home Page ด้วยคำส่ังเบ้ืองต้นได้ 
 ๓.ผู้เรียนสามารถต้ังค่าของเอกสารเริ่มต้นได้ 
 ๔.ผู้เรียนสามารถการทำ Hyper Link และ การสร้าง Frame ได้ 
 ๕.ผู้เรียนสามารถออกแบบ Form ได้ 
 ๖.ผู้เรียนสามารถการทำงานกับ Layer ได้ 
 ๗.ผู้เรียนสามารถใช้งาน Cascading Style Sheet ได้ 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๓๒ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                        ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๒                                        เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่ง
เว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา นำ
ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ 
และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกท่ีดี 

ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนา และ
ปรับปรุงหน้า เว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาบูรณาการ และนำเสนอข้อมูล
บนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ 

เพื่อสร้างเว็บไซต์และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ และนำเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งมีเจตนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา 
นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 
ผลการเรียนรู้ 

 ๑.ผู้เรียนสามารถใช้งาน Cascading Style Sheetได้ 
 ๒.ผู้เรียนสามารถสร้าง Template และ Library ได้ 
 ๓.ผู้เรียนสามารถอัพโหลดเว็บไซต์โดย FileZilla ได้ 

รวม  ๓  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

๑๓๓ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

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

 

  

 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื ่น รู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รู ้จัก  ตนเองด้าน      
การเรียนและโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปี มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
อาชีพ  
 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. รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๒. รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
๓. สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
๔. สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
๕. สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
๖. มีทักษะการส่ือสาร และสร้างสัมพันธภาพ  

รวม  ๖  ผลการเรียนรู้ 
  



 

  
 

๑๓๔ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

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

 

 

บอกข้อดี ข้อเสียของตนเอง การสะท้อนข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น การรู้เท่าทัน รู้วิธี  การจัดการ
อารมณ์ ความเครียดและปัญหาด้านต่างๆ เรียนรู้ความปลอดภัยทางเพศ รู้จักศักยภาพ  และการพัฒนาตนเอง   
ด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ การเตรียมความพร้อม  ทางการเรียน การวางแผนด้าน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 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. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๒. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
๓. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
๔. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
๕. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
๖. นักเรียนมีทักษะการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด 
๗. นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และปลอดภัยในเรื่องเพศ  

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้  
  



 

  
 

๑๓๕ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมแนะแนว                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                    ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง                    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. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๒. นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
๓. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านการศึกษา 
๔. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านอาชีพ 
๕. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวางแผนด้านชีวิตและสังคม 
๖. นักเรียนมีทักษะการส่ือสาร และสร้างสัมพันธภาพ 
๗. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ และปลอดภัย 

รวม  ๗  ผลการเรียนรู้   



 

  
 

๑๓๖ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                   ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง                   จำนวน - หน่วยกิต  

   

 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู ้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที ่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม           
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

 ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรม
ตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระเบียบวินัยทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น ตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและผู้มี
พระคุณ รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ตระหนักใน
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละ
คุณประโยชน์ โดยนำความรู ้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน 

จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.๑ 
๑. บอกความหมาย ความสำคัญ และชนิดของแผนท่ี สามารถอ่านแผนท่ี และบอกประโยชน์ของแผนท่ีได้ 
๒. บอกความหมาย ส่วนประกอบของเข็มทิศ สามารถใช้เข็มทิศแบบซิลวาทำแผนที่โดยสังเขป และใช้

สังเกตทิศจากส่ิงแวดล้อมได้ 
๓. บอกประโยชน์ของเชือกท่ีมีต่อกิจกรรมลูกเสือ และสามารถ ผูกเงื่อนประเภทต่างๆ ได้ 
๔. บอกความหมาย ความสำคัญ หลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาล ความรู้ท่ีจำเป็นบางประการสำหรับการ

ปฐม พยาบาล  และประโยชน์ของการปฐมพยาบาลได้ 
๕. บอกความหมาย ความสำคัญ และ ลักษณะของกิจกรรมการบุกเบิกและการผจญภัย สามารถใช้

อุปกรณ์ในการบุกเบิกและการผจญภัยได้ สรุปสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และบอกแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเกิด จากการบุกเบิกและการผจญภัยได้ 

๖. บอกความสำคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ และขั้นตอนของการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม   
บอกลักษณะของการจัดต้ังค่ายพักแรม และอธิบายถึงการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไกลและการอยู่ค่าย
พักแรมได้ 

๗. มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๘. ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษภาคปฎิบัติตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
๙. ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 

 
 
 
 



 

  
 

๑๓๗ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                 ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง                                   จำนวน - หน่วยกิต  

 

 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู ้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที ่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม           
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที ่ม ีความสมบู รณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม          
และสติปัญญา  

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการ  จัดกิจกรรม
ตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
หลักการทางศาสนา ระเบียบแถว สวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางสำรวจ
และการบุกเบิก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติศาสนากิจ พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมในครอบครัว 
รู้จักและเข้าใจ ช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์ โดยนำความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรม
บุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.๒ 

๑. อธิบายความหมาย และประเภทของยาเสพติด และบอกชนิดของยาเสพติด อาการเมื่อเสพ และโทษ
ของยาเสพติดชนิดต่างๆ ได้ 

๒. อธิบาย หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา สามารถกล่าว ศีล ๕ ศีล ๘ อาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตร
ได้ 

๓. อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการของการบริการ และระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
และอธิบายวิธีการบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือได้ 

๔. บอกความหมาย และความสำคัญของการปฐมพยาบาล อธิบายหลักในการปฐมพยาบาล และปฏิบัติ
วิธีการ ปฐมพยาบาลอาการป่วยประเภทต่างๆในบทเรียนได้ 

๕. มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๖. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อทดสอบวิชาพิเศษภาคปฏิบัติ 
๗. ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

๑๓๘ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

คำอธิบายรายวิชา 
วิชา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓                        ภาคเรียนที่ ๑ - ๒  
เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง                       จำนวน - หน่วยกิต  

 

 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน 
การรู ้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที ่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม           
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เร ียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที ่ม ีความสมบูรณ์พร้อมทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม          
และสติปัญญา 

ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือ และจัดกิจกรรมโดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรม
ตามมาตรฐาน  เน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ ปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมเดินทางสำรวจ การเดินสวนสนาม  มีทักษะทางลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อื่นและการทำงานเปน็หมู่คณะ  
มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร่ ตระหนักในพระคุณของ
บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ รู้จักและเข้าใจเพื่อช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดี
กับเพื่อน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประโยชน์ โดยนำ
ความรู้ ทักษะและหลักพุทธธรรมบุญญสิกขา ทาน ศีล ภาวนา นำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.๓ 

๑. อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ วิธีการดำเนินการ และเทคนิคของการโต้วาที ได้ 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมา หลักสูตรของลูกเสือสำรอง และอธิบายหลักการของขบวนการของลูกเสือ

ได้ 
๓. ท่องคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และอธิบายได้ 
๔. เลือกกิจกรรมกลางแจ้งท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามหลักการและระเบียบแถวในระดับลูกเสือตรีได้ 
๕. อธิบายหลักธรรมของศาสนา บอกความสอดคล้องของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือกับหลักธรรมของ

ศาสนา สามารถบอกแนวทางการนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้แก้ปัญหาสังคมได้ 
๖. ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก 
๗. มีเวลาเรียนและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
๘. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อทดสอบวิชาพิเศษภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 



 

   
139 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 
 
 
 
 
 
 

  
ส่วนที่ ๔ ภาษาไทย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

รู้อะไร   
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ 
กลอนสักวา กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง 
๑๖  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  และโคลง
สี่สุภาพ 
ทำอะไรได้   
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ
บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน 

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

อ่าน 
๓. ระบุเหตุและผล  และ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน 
๔. ระบุและอธิบายคำ
เปรียบเทียบ และคำท่ีมีหลาย
ความหมายในบริบทต่างๆ จาก
การอ่าน 
๕. ตีความคำยากในเอกสาร
วิชาการ โดยพิจารณาจาก
บริบท 
๖. ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชักจงู โน้มน้าวใจ 

รู้อะไร   
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
- เรื่องเล่าจากประสบการณ ์
- เรื่องสั้น 
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
- บทความ 
- สารคดี 
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่ 
คำ ประโยค  และข้อความ ที่ต้อง
ใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าว
ใจเชิงสร้างสรรค ์
ทำอะไรได้   
จับใจความสำคัญ ระบุเหตุและผล 
และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ระบุ
และอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำ
ที่มีหลายความหมายในบริบท
ต่างๆการอ่าน ตีความคำยากใน
เอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจาก
บริบท และระบุข้อสังเกตและ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชักจงู  โน้มน้าวใจ 

๗. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำ
วิธีการใช้งาน  ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน 
 

รู้อะไร   
การอ่านและปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือ 
ทำอะไรได้ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้
งาน ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ใน
ระดับที่ยากข้ึนได้ 

๘. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจาก
การอา่นงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

รู้อะไร   
การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการ
อ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย
เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

๙. มีมารยาทในการอ่าน รู้อะไร   
มารยาทในการอ่าน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการอ่าน 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด 

รู้อะไร   
การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
ทำอะไรได้ 
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

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

๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำ
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สละสลวย   

รู้อะไร   
การเขียนสื่อสาร เช่น      
- การเขียนแนะนำตนเอง 
- การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญๆ 
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทำอะไรได้ 
เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์
โดยระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 

รู้อะไร   
การบรรยายประสบการณ ์
ทำอะไรได้ 
เขียนบรรยายประสบการณ์โดย
ระบุสาระสำคัญและรายละเอียด
สนับสนุน 

๔. เขียนเรียงความ รู้อะไร   
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
ทำอะไรได้ 
เขียนเรียงความ 

๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน 

รู้อะไร   
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ 
เช่น เรื่องสั้น  คำสอน โอวาท คำ
ปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 
ระเบียบ คำสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่า
ประสบการณ์    
ทำอะไรได้ 
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 

๖. เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 

รู้อะไร   
การเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสาระจากสื่อต่างๆ เช่น 

- บทความ  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  

- เหตุการณ์สำคัญต่างๆ 
ทำอะไรได้ 
เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาระจากสื่อที่ได้รับ 

๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและ
จดหมายกิจธุระ 
 

รู้อะไร   
การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะนำการเขียน
จดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข้อมูล 
ทำอะไรได้ 
เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย
กิจธุระ 

๘. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงาน 

รู้อะไร   
การเขียนรายงาน ได้แก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 
ทำอะไรได้ 
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน 

๙. มีมารยาทในการเขียน รู้อะไร   
มารยาทในการเขียน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการเขียน 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๓ การฟัง 
การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู 

๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง
และดู 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 

๔. ประเมินความน่าเชื่อถือของ
สื่อที่มีเน้ือหาโน้มน้าวใจ 

รู้อะไร   
การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่อง
ที่ฟังและดูการพูดประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเน้ือหา 
โน้มน้าว 
ทำอะไรได้ 
พูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ
จากเรื่องพูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
และดู และประเมินความน่าเชื่อถือ
ของสื่อที่มีเน้ือหาโน้มน้าวใจ 

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

๕. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

รู้อะไร   
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  
และท้องถ่ินของตน 
ทำอะไรได้ 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  
และการสนทนา 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

รู้อะไร   
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑  
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษาภูมิปัญญาทาง
ภาษา 
และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

๑. อธิบายลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 

รู้อะไร   
เสียงในภาษาไทย 
ทำอะไรได้ 
อธิบายลักษณะของเสียงใน
ภาษาไทย 

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

๒. สร้างคำในภาษาไทย รู้อะไร   
การสร้างคำในภาษาไทย 
  - คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 
  - คำพ้อง 
ทำอะไรได้ 
สร้างคำในภาษาไทย 

๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี
ของคำในประโยค 

รู้อะไร   
ชนิดและหน้าท่ีของคำ 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคำใน
ประโยค 

๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน 

รู้อะไร   
ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ทำอะไรได้ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษา
พูดและภาษาเขียน 

๕.  แต่งบทร้อยกรอง รู้อะไร   
กาพย์ยานี ๑๑ 
ทำอะไรได้ 
แต่งบทร้อยกรอง 

๖. จำแนกและใช้สำนวนที่เป็น
คำพังเพยและสุภาษิต 

รู้อะไร   
สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 
ทำอะไรได้ 
จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำ
พังเพยและสุภาษิต 

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ๕.๑ 
เข้าใจและแสดงความ
คิดเหน็ วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

รู้อะไร   
วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคำสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถ่ิน 
ทำอะไรได้ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน 

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

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

รู้อะไร   
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ 
วรรณกรรมที่อ่านสรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

๕. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

รู้อะไร   
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 
ทำอะไรได้ 
ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑    รายวิชา ภาษาไทย  ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. สมบัติวรรณคดี ท ๑.๑ ม.๑/๑ 
         ม.๑/๙ 
ท ๒.๑ ม.๑/๑-๒ 
ท ๔.๑ ม.๑/๑ 

-อ ่านออกเสียงร ้อยแก้วท ี ่ เป ็นบทบรรยาย 
(ภาษามีพลัง)  
-มารยาทในการอ่าน   
-คัดลายมือตัวบรรจงครึ ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย   
-เขียนแนะนำตนเอง (พูดดี มีเสน่ห์)  
-เสียงในภาษาไทย (ภาษามีพลัง) 

๑๒ ๒๐ 

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

- อ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
(นิราศภูเขาทอง)   
- เขียนบรรยายประสบการณ์(เส ียงเพลงกับ
เสียงกรี๊ด)   
- เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ
ประเภทข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน   
- พูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู   
- พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา
โน้มน้าวใจ   
-มารยาทในการฟัง  การดู และการพูด 
-ชนิดและหน้าท่ีของคำ (เพ่ือนกัน)   
-วิเคราะห์ความแตกต่างของ  ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 

๑๕ 
 

๒๕ 

๓. สุภาษิตพระร่วง ท ๑.๑ ม.๑/๒-๘ 
ท ๒.๑ ม.๑/๙ 
ท ๓.๑ ม.๑/๕ 
ท ๔.๑ ม.๑/๖ 
ท ๕.๑ ม.๑/๑-๔ 

- อ่านจับใจความจากสื่อประเภทวรรณคดีใน
บทเรียน  
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า   
- เขียนรายงานโครงงาน(โครงงานเด่นเน้น
กระบวนการ) 
- มารยาทในการเขียน   
- พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในชุมชนและท้องถ่ินของตน   
- จำแนกสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต   
- สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ
ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคำสอน   
- วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑๘ 
 

๓๐ 

๔. กาพย์เห่ชม
เครื่องคาว
หวาน 

ท ๑.๑ ม.๑/๑-๘ 
ท ๒.๑ ม.๑/๕ 
         ม.๑/๗ 
ท ๔.๑ ม.๑/๕ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 
๑๑   

๑๕ 
 
 

๒๕ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ท ๕.๑ ม.๑/๕ - อ่านจับใจความจากสื่อประเภทเรื่องเล่า
ประสบการณ์  เรื่องสั้น  บทสนทนา  นิทาน
ชาดก (เด็กชายเจ้าปัญญา)   
- เขียนย่อความจากสื่อประเภทเรื่องสั้นบท
สนทนา  ประสบการณ์   
- เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ   
- จดหมายสอบถามข้อมูล 
- แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 
- ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 

  



 

   
147 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒  รายวิชา ภาษาไทย  ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

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

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่
สุภาพ(โคลงโลกนิติ , ความรักใดควรใฝ่หา)    
- เขียนเรียงความประชาคมอาเซียนเชิง
พรรณนา และ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   
- จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและ
สุภาษิต  
- วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเศรษฐกิจ
พอเพียง  วรรณคดีและวรรณกรรม (วิถีงาม
ความพอเพียง)  
- ท่องจำบทอาขยานประเภทบทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 

๑๔ 
 

๒๐ 

๒. กาพย์เรื่อง 
พระไชยสุริยา 

ท ๑.๑ ม.๑/๑-๙ 
ท ๒.๑ ม.๑/๕ 
         ม.๑/๗-๙ 
ท ๔.๑ ม.๑/๒-๔ 

 
 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง 
๑๖  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘   
และมีมารยาทในการอ่าน  
- เขียนย่อความจากสื่อประเภทคำสอน  โอวาท  
คำปราศรัย  สุนทรพจน์  รายงาน  ระเบียบ     
คำสั่ง   
- เขียนจดหมายแนะนำ  จดหมายสอบถาม
ข้อมูลและมีมารยาทในการเขียน  
- การสร้างคำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน  คำพ้อง 
และบอกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษา
เขียน 

๑๔ 
 

๒๕ 

๓.  ราชาธิราช 
(ตอนสมิง
พระรามอาสา) 

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

- อ่านจับใจความจากสื่อประเภทงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์  บทความ  สารคดี   
- เขียนแนะนำสถานที่สำคัญ(เท่ียวท่าเรือ)   
- เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า     
- พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในชุมชนและท้องถ่ินของตน และมี
มารยาทในการฟัง   
การดู  และการพูด   
- สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 

๑๘ 
 

๓๐ 

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

- อ่านจับใจความจากสื่อประเภทบันเทิงคดี  
เอกสารทางวิชาการที่มีคำ  ประโยค  และ
ข้อความท่ีต้องใช้บริบทช่วยพิจารณา

๑๔ 
 
 

๒๕ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ความหมาย  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
เชิงสร้างสรรค์ (คิดต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้)   
- เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทความ  
หนังสืออ่านนอกเวลา  เหตุการณ์สำคัญต่างๆ   
- พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ความ 
คิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู   
- พูดประเมนิความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเน้ือหา
โน้มน้าวใจ 
- สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
บันเทิงคดีและวรรณกรรมท้องถิ ่นได้อย ่าง
ถูกต้อง 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ 
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรัก 
การอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 

รู้อะไร   
การอา่นออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและ
บทพรรณนา 
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบท
ละคร กลอนนิทาน กลอนเพลง
ยาว และกาพย์ห่อโคลง 
ทำอะไรได้   
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ  
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

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

๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ  
และอธิบายรายละเอียดจาก
เรื่องที่อ่าน 
๓. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดง
ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่
อ่าน 
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่
อ่าน 
๕. วิเคราะห์และจำแนก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน 
และข้อคิดเห็นจากบทความท่ี
อ่าน 
๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  
การโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน 

รู้อะไร   
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดง
ข้อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
ทำอะไรได้   
สรุปใจความสำคัญ เขียนผัง
ความคิด แสดงความคิดเห็น 
จำแนกข้อเท็จจริงจากบทความท่ี
อ่านและระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ      
การโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือคำ
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน  เพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

รู้อะไร  
 การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน  
ทำอะไรได้  
อ่านหนังสือ บทความ หรือคำ
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน  เพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตได้ 

๘. มีมารยาทในการอ่าน รู้อะไร   
รู้มารยาทในการอ่าน 
ทำอะไรได้   
อ่านอย่างมีมารยาท 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ  
ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด 

รู้อะไร   
การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่ 
ทำอะไรได้   
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

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

๒. เขียนบรรยายและพรรณนา รู้อะไร   
การเขียนบรรยายและพรรณนา 
ทำอะไรได้   
เขียนบรรยายและพรรณนาได้ 

๓. เขียนเรียงความ  รู้อะไร   
การเขียนเรียงความเก่ียวกับ
ประสบการณ ์
ทำอะไรได้   
เขียนเรียงความได้ตามหลักการ 

๔. เขียนย่อความ รู้อะไร   
การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ 
เช่น นิทานคำสอน บทความทาง
วิชาการ บันทึกเหตุการณ์  
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น นิทานชาดก 
ทำอะไรได้   
เขียนย่อความได้ถูกต้อง 

๕. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า  

รู้อะไร   
การเขียนรายงาน 
   - การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   - การเขียนรายงานโครงงาน 
ทำอะไรได้   
เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
ได้ 

๖. เขียนจดหมายกิจธุระ รู้อะไร   
การเขียนจดหมายกิจธุระ 
   - จดหมายเชิญวิทยากร 
   - จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
ทำอะไรได้   
เขียนจดหมายกิจธุระได้ 

๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น 
หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล 

รู้อะไร   
การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น   หรือ
โต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- สารคดี  
- บันเทิงคดี 
ทำอะไรได้   
 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
จากสื่อต่างๆ ได้ 

๘. มีมารยาทในการเขียน รู้อะไร   
มารยาทในการเขียน 

ทำอะไรได้   
 มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๓ การฟัง 
การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ  
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิดความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณ และ
สร้างสรรค ์

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู 

รู้อะไร   
การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟัง
และดู 
ทำอะไรได้   
พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่
ฟังและดูได้ 

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

๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือ
ของข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือนำ
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

รู้อะไร  
การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จาก
เรื่องที่ฟังและดู 
ทำอะไร 
การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จาก
เรื่องที่ฟังและดู 

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์

รู้อะไร   
การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว 

    - การพูดโฆษณา           
ทำอะไรได้  
พูดในโอกาสต่างๆ ได้ 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า 

รู้อะไร   
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
ทำอะไรได้  
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าได้ 

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑ 
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษาภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษา
ภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติ 
ของชาติ 

๑. สร้างคำในภาษาไทย รู้อะไร   
การสร้างคำสมาส 
ทำอะไรได้   
สร้างคำในภาษาไทย 

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

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
สามัญประโยครวม และ
ประโยคซ้อน 

รู้อะไร  
 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 

- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 

     - ประโยคซ้อน 
ทำอะไรได้   
จำแนกลักษณะของประโยคใน
ภาษาไทยได้ 

๓. แต่งบทร้อยกรอง รู้อะไร   
กลอนสุภาพ 
ทำอะไรได้  
แต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ 

๔. ใช้คำราชาศัพท์ รู้อะไร  
คำราชาศัพท ์
ทำอะไรได้  
ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 

๕. รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของคำ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย 

รู้อะไร   
คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
ทำอะไรได้  
รวบรวมและอธิบายความหมาย
ของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ๕.๑ 
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่
ยากข้ึน 
 

รู้อะไร 
วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต คำสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
ทำอะไรได้ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยาก
ข้ึนได้ 

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

๒. วิเคราะห์และวิจารณ ์
วรรณคดีวรรณกรรม และ 
วรรณกรรมท้องถ่ินที่อ่าน  
พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

รู้อะไร 
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดี วรรณกรรม  และ
วรรณกรรมท้องถ่ิน 
ทำอะไรได้ 
การนำคุณค่าและข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 

๕. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

รู้อะไร 
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
   -  บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
   -  บทร้อยกรองตามความสนใจ 
ทำอะไรได้ 
ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑    รายวิชา ภาษาไทย ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๒  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
(คะแนน) 

๑. สมบัติวรรณคดี 
ของไทย 

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

 

 -  อ่านจับใจความจากสื่อวรรณคดีในบทเรียน  
บทความ  และบันทึกเหตุการณ์ 
 -  เขียนจดหมายกิจธุระ 
 -  พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 
 -  มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 
 -  สรุปเน้ือหารวรรณคดีและวรรณกรรม  
เก่ียวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิต  
คำสอน 

๑๒ 
 

๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๒. บทเสภาสามัคคี
เสวก  ตอน  
วิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวก 

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

 - อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอน
เสภา  กลอนเพลงยาว  และกลอนสุภาพ 
 - คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึง่บรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 - มีมารยาทในการเขียน 
 - การพูดโน้มน้าว  การพูดโฆษณา 
 - การแต่งกลอนสุภาพ 
 - วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี  
วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถ่ิน 
 - ท่องบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อย
กรองที่สนใจ 

๑๘ 
 

๒๖ 

๓ ศิลาจารึกหลัก
ที่ ๑ 

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

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
และอ่านบทร้อยกรอง 
- อ่านจับใจความหนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
กำหนดร่วมกัน 
- เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
- ลักษณะของประโยคในภาษาไทย  ประเภท
ประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน 
- วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 

๑๕ 
 

๒๗ 

๔. บทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ  
ตอน นารายณ์
ปราบนนทก 

ท ๑.๑ ม.๒/๑ 
         ม.๒/๙ 
ท ๒.๑ ม.๒/๒ 
         ม.๒/๗ 
ท ๓.๑ ม.๒/๒-๓ 
ท ๕.๑ ม.๒/๑ 

 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนบท
ละคร  กลอนนิทาน  กลอนดอกสร้อย 
- มีมารยาทในการอ่าน 
- เขียนบรรยาย 
- เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้  
ความคิดเห็นโต้แย้ง  บทเพลง  บทความ 
- พูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 
- สรุปเน้ือหารวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ
สุภาษิตคำสอน 

๑๕ 
 

๒๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๒  รายวิชา ภาษาไทย ๒           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
(คะแนน) 

๑. โคลงภาพ 
พระราช
พงศาวดาร 

ท ๑.๑ ม.๒/๑-๗ 
ท ๒.๑ ม.๒/๑ 
ท ๓.๑ ม.๒/๕-๖ 
ท ๕.๑ ม.๒/๑ 
         ม.๒/๕ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบท   
พรรณนาและบทร้อยกรองที่เป็นโคลง 
- อ่านจับใจความจากสื่องานเขียนประเภทโน้ม
น้าวใจ  งานเขียนหรือบทความแสดง
ข้อเท็จจริง  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม  
  รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
- พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆและมีมารยาทในการฟังการดูและการ
พูด 
- สรุปเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณ์   
  ประวัติศาสตร์ 
- ท่องบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรอง
ตามความสนใจ 

๑๘ 
 

๒๕ 

๒. กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

ท ๑.๑ ม.๒/๑-๘ 
ท ๒.๑ ม๒/๒-๗ 
ท ๓.๑ ม.๒/๒-๓ 
ท ๔.๑ ม.๒/๕ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อ
โคลงและ มีมารยาทในการอ่าน 
- เขียนพรรณนา   เขียนรายงานโครงงาน   
เขียนจดหมายกิจธุระประเภทจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์และเขียนวิเคราะห์วิจารณ์
และแสดงความรู้ ความคิดเห็น  หรือ โต้แย้ง
จากสื่อประเภทหนังสืออ่านนอกเวลา   
สารคดี 
-พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
-รวบรวมและอธิบายความหมายของคำ ที่มา
จากภาษาต่างประเทศ 

๑๖ 
 
 
 
 

 
 
 

 

๒๕ 

๓. โคลงสุภาษิต  
พระราชนิพนธ์
พระบาท 
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ท ๒.๑ ม.๒/๔ 
         ม.๒/๗ 
ท ๓.๑ ม.๒/๑ 
ท ๕.๑ ม.๒/๒-๔ 
         ม.๒/๖ 

- เขียนย่อความจากสื่อประเภทบทความ ทาง
วิชาการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวใน  บทเรียน
ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น 
- เขียนวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความรู้ความ
คิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อประเภทต่างๆ 
- พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 
- วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี และ
วรรณกรรมท้องถ่ิน 
- มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 

๑๔ 
 

๒๕ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
(คะแนน) 

๔. กลอน
ดอกสร้อยรำพึง
ในป่าช้า 

ท ๒.๑ ม.๒/๔-๕ 
ท ๓.๑ ม.๒/๔ 
ท ๔.๑ ม.๒/๔-๕ 

- เขียนย่อความจากสื่อบทความทาง  
วิชาการ  บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวใน   
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
- เขียนรายงานโครงงาน 
- พูดอวยพร 
- คำราชาศัพท ์
- รวบรวมคำและอธิบายความหมายของคำ
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

๑๒ 
 
 
 

๒๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนำไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อย 
แก้ว  และบทร้อยกรองได้ 
ถูกต้องและเหมาะสมกับ 
เรื่องที่อ่าน                   

รู้อะไร 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  

- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความ
ทัว่ไปและบทความปกิณกะ   

   - บทร้อยกรอง เช่น กลอน 
บทละคร กลอนเสภา กาพย์ยานี ๑๑ 
กาพย์ฉบัง ๑๖  และโคลงสี่สุภาพ 
ทำอะไรได้ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ
บทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

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

มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 

รู้อะไร 
การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น  

- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ตำนาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                       

๓. ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ย่อความและรายงาน 
 
 
 

๖.  ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่อง 
ทีอ่่าน   

ทำอะไรได้ 
- ระบุความแตกต่างของคำท่ีมี
ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 
- ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน 
-อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อ
ความและรายงาน 
-วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
เรื่องที่อา่นโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
ข้ึน    
- ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่
ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   

๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  
การลำดับความ และความ
เป็นไปได้ของเรื่อง      
๘. วิเคราะห์เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่อง 
ที่อ่าน 
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-วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการ
ลำดับความ และความเป็นไปได้
ของเรื่อง 
-วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 

๙. ตีความและประเมินคุณค่า    
และแนวคิดที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลายเพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหา  ในชีวิต 

รู้อะไร 
การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและ
ตามวัยของนักเรียน 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียน
ร่วมกันกำหนด  
ทำอะไรได้ 
ตีความและประเมินคุณค่าและ
แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต 

๑๐. มีมารยาทในการอ่าน รู้อะไร 
มารยาทในการอ่าน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการอ่าน 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  
ใช้กระบวนการเขียน
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด  

รู้อะไร 
การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
ทำอะไรได้ 
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
ได้ 

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

๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำ
ได้ถูกต้องตามระดับภาษา   

รู้อะไร 
การเขียนข้อความตามสถานการณ์
และโอกาสต่างๆ  เช่น 
- คำอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- คำขวัญ 
- คำคม 
- โฆษณา 
- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์ 
ทำอะไรได้ 
เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้
ถูกต้องตามระดับภาษา   

 
 

๓. เขียนชีวประวัติหรือ
อัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ 

รู้อะไร 
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ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่อง
ต่างๆ 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือ
ชีวประวัติ 
ทำอะไรได้ 
เขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

๔. เขียนย่อความ รู้อะไร 
การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ 
เช่น นิทาน ประวัติ  ตำนาน  สารคดี
ทางวิชาการ  พระราชดำรัส  พระ
บรมราโชวาท  จดหมายราชการ 
ทำอะไรได้ 
เขียนย่อความ 

๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

รู้อะไร 
การเขียนจดหมายกิจธุระ  

- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

    - จดหมายแสดงความขอบคุณ 
ทำอะไรได้ 
เขียนจดหมายกิจธุระ 

๖. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดง
ความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล 

รู้อะไร 
การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่างๆ                    
ทำอะไรได้ 
เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ   
 

รู้อะไร 
การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ
โต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 
ทำอะไรได้ 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งใน
เรื่องต่างๆ   

๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อม
เขียนบรรยายเก่ียวกับความรู้
และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน 

รู้อะไร 
การกรอกแบบสมัครงาน 
ทำอะไรได้ 
กรอกแบบสมัครงาน 

๙. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า และโครงงาน 
             

รู้อะไร 
การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า 
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- การเขียนรายงานโครงงาน 
ทำอะไรได้ 
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
และโครงงาน 

๑๐. มีมารยาทในการเขียน รู้อะไร 
มารยาทในการเขียน 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๓ การฟัง 
การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์
 

๑. แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องจากการฟังและ
การดู 
 

รู้อะไร 
การพูดแสดงความคิดเห็น และ
ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 
ทำอะไรได้ 
แสดงความคิดเห็นและประเมิน
เรื่องจากการฟังและการดู 

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

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดูเพ่ือนำข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

รู้อะไร 
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่
ฟังและดู 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและ
ดู เพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้ 

๓. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู และการสนทนา 

รู้อะไร 
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ทำอะไรได้ 
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์

รู้อะไร 
การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
-  การพูดโต้วาที    
-  การอภิปราย 
ทำอะไรได้ 
พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๕. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอ
หลักฐานตามลำดับเน้ือหาอย่าง
มีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 

รู้อะไร 
การพูดโน้มน้าว 
ทำอะไรได้ 
พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐาน
ตามลำดับเน้ือหาอย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ 
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๖. มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด 

รู้อะไร 
มารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 
ทำอะไรได้ 
มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ ๔.๑  
เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของ
ภาษาภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษา
ภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

๑. จำแนกและใช้คำ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย 

รู้อะไร 
คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
ทำอะไรได้ 
จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทยได้ 

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

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน 

รู้อะไร 
ประโยคซับซ้อน 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ซับซ้อน 

๓. วิเคราะห์ระดับภาษา รู้อะไร 
ระดับภาษา 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์ระดับภาษา 

๔. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์
บัญญัติ 
 
 

รู้อะไร 
คำทับศัพท ์
คำศัพท์บัญญัติ 
ทำอะไรได้ 
ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้
ถูกต้อง 

๕. อธิบายความหมายคำศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

รู้อะไร 
คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ทำอะไรได้ 
อธิบายความหมายคำศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพได้ 

๖. แต่งบทร้อยกรอง รู้อะไร 
โคลงสี่สภุาพ 
ทำอะไรได้ 
แต่งบทร้อยกรอง 

สาระที่ ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ ๕.๑ 
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง

๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดี 
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถ่ินในระดับที่ยากย่ิงข้ึน 

รู้อะไร 
วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถ่ินเก่ียวกับ 

- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคำสอน 

๑. มีสัมมาคารวะ / รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  
๒ มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ  
๔. ตรงเวลา /ชื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย  
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตจริง 

- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
    - บันเทิงคดี   
ทำอะไรได้ 
สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถ่ินในระดับที่
ยากย่ิงข้ึนได้ 

๖. มีระเบียบวินัย  
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน  
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้  
๙. มีสติ/ อยู่อย่างพอเพียง 

๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
จากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน  

 

รู้อะไร 
การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า
จากวรรณคดีและวรรณกรรม           
ทำอะไรได้ 
-วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
-สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

๓. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่าน เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

๔. ท่องจำและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีกำหนด  และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

รู้อะไร 
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีกำหนด 
    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
ทำอะไรได้ 
ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด  และบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจและ
นำไปใช้อ้างอิง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑  รายวิชา ภาษาไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ บทละครพูด 
สื่อภาษา 

ท ๑.๑ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๕ 
ท ๒.๑ ม.๓/๙ 
ท ๔.๑ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๔ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๓ 
 
 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี(บทละครพูดเห็นแก่ลูก) 
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
- การสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน (บท
ละครพูดเห็นแก่ลูก) 
- คำภาษาต่างประเทศที่ใชใ้นภาษาไทย  
- คำทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๒. ศึกษาศลิป์-
ศาสตร์ นิทาน
คำกลอน 

ท ๑.๑ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๕ 
ท ๒.๑ ม.๓/๙ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๕ 
 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
- ท่องบทอาขยาน(นิทานคำกลอนพระอภัย
มณี) 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี 
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนความคิด 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
- การวิเคราะห์วิถีไทยในวรรณกรรม 
- การสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน 
- ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 

๑๕ 
 

๒๐ 
 

๓ ทัศนาคุณค่า 
พระบรม
ราโชวาท 

ท ๑.๑ ม.๓/๒-๓ 
         ม.๓/๕ 
ท ๒.๑ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๑๐ 
ท ๔.๑ ม.๓/๒ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๓ 
 
 

- ระบุใจความสำคัญจากเรื่อง 
ที่อ่าน 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี ทัศนาคุณค่า(พระบรม
ราโชวาท) 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
- การวิเคราะห์วิถีไทยในวรรณกรรม 
- การสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน 
- ระบุความแตกต่างของคำท่ีมีความหมาย
โดยตรงโดยนัย 
- คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
- มารยาทในการเขียน 
- วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 

๑๖ 
 

๓๐ 
 

๔ ท ๑.๑ ม.๓/๔ - การเขียนอธิบาย ชี้แจง อย่างมีเหตุผล ๑๗ ๓๐ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ภาษาไทยเลอ
ค่าภาษาชาติ 
 
 
 
 
 

ท ๒.๑ ม.๓/๒ 
         ม.๓/๖ 
ท ๓.๑ ม.๓/๑-๓ 
         ม.๓/๖ 
ท ๔.๑ ม.๓/๓ 
 
 

 

- อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
- การพูดอภิปราย 
- มารยาทในการพูด 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 
- การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง/ดู 
(นิทานพ้ืนบ้าน) 
- วิเคราะห์ระดับภาษา 
- เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตาม
ระดับภาษา 
-ประเมินความถูกต้องของข้อมูล 

  
   

 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒  รายวิชา ภาษาไทย ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. สื่อสารเล่าเรียน
เขียนภาษา 

ท ๒.๑ ม.๓/๒-๓ 
         ม.๓/๕ 
         ม.๓/๘-๑๐ 
 
 
 

- เขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 
- เขียนจดหมายกิจธุระ 
- เขียนคำอวยพร คำขวัญ โฆษณา 
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
- มารยาทในการเขียน 
- การกรอกแบบสมัครงาน 

๑๕ 
 

๒๕ 
 

๒. บทพากย์
เอราวัณหลาก
สรรวรรณศลิป ์

ท ๑.๑ ม.๓/๑ 
ท ๑.๕ ม.๓/๑ 
ท ๓.๑ ม.๓/๓-๖ 
ท ๔.๑ ม.๓/๕ 
ท ๕.๑ ม.๓/๓ 

- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง(บทพากย์
เอราวัณ) 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี(บทพากย์เอราวัณ) 
-พูดรายงานจากการฟังและดู  
– มารยาทในการพูด 
-การพูดโน้มน้าว 
-การพูดในโอกาสต่างๆ 
- อธิบายความหมายศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 
- การสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่าน 
- โครงสี่สุภาพ 

๒๒ 
 

๓๗  
 

๓. สืบสานภาษิต 
อิศรญาณ 

ท ๑.๑ ม.๓/๓ 
         ม.๓/๕ 
ท ๒.๑ ม.๓/๗ 
ท ๓.๑ ม.๓/๓ 
         ม.๓/๖ 
ท ๕.๑ ม.๓/๑-๓ 
 

- ระบุใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี (อิศรญาณภาษิต) 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน 
- การวิเคราะห์วิถีไทยในวรรณกรรม 
- การสรุปความรู้ ข้อคิดจาก 
การอ่าน 
- พูดรายงานเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน(ถ่ิน
เหนือ ถ่ินใต้ ถ่ินอีสาน และถ่ินกลาง) 
– มารยาทในการพูด 
- เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ บทความ ตำนาน 
อย่างมีเหตุผล 

๒๓ 
 

๓๘  
 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔ คณิตศาสตร ์
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่  ๑ จำนวน
และพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ 
เข้าใจความหลากหลาย
ของการแสดงจำนวน 
ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของจำนวน 
ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดำเนินการ สมบัติของ
การดำเนินการ และ
นำไปใช้ 
 

๑.เข้าใจจำนวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ จำนวนตรรก
ยะ และใช้สมบัติของจำนวน
ตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง  
๒.เข้าใจและใช้สมบัติของเลข
ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
๓. เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน และ ร้อยละ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร :  
จำนวนตรรกยะ 
 - จำนวนเต็ม  
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
 - ทศนิยมและเศษส่วน 
 - จำนวนตรรกยะและสมบัติของ
จำนวนตรรกยะ  
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู้เก่ียวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลัง
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
๑.เข้าใจจำนวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ จำนวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  
๒.เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
บวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
๓. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วน และ ร้อยละ ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

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 

อัตราส่วน  
- อัตราส่วนของจำนวน 
หลาย ๆ จำนวน  
- สัดส่วน 
 - การนำความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 

มาตรฐาน ค ๑.๓ 
ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ และเมทริกซ์ 
อธิบายความสัมพันธ์ 
หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให้ 
 

๑.เข้าใจและใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ ของจำนวน 
เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย
ใช้สมการเชงิเส้นตัวแปรเดียว 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
กราฟในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง  

รู้อะไร :  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 - การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  
- การนำความรู้เก่ียวกับการแก้
สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวไปใช้
ในชีวิตจริง 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น  
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การนำความรู้เก่ียวกับสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 
ทำอะไรได้ :  
๑.เข้าใจและใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ ของจำนวน เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
กราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  
๓. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๒ การวัด
และเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒  
เข้าใจและวิเคราะห์
รูปเรขาคณิต สมบัติ
ของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต และ 
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช้ 
 

๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต
อื่น ๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เก่ียวกับ 
การสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ และรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รู้อะไร :  
การสร้างทางเรขาคณิต  
- การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดย
ใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
 - การนำความรู้เก่ียวกับการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต
จริง 
มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
 - หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 
ทำอะไรได้ :  
๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้
เก่ียวกับการสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หา

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 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

สาระที่ ๓ สถิติและ
ความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑ 
เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
แก้ปัญหา 
 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการนำเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล รวมทั้งนำ
สถิติไปใช้ ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

รู้อะไร :  
สถิติ  
- การต้ังคำถามทางสถิติ  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การนำเสนอข้อมูล  
o แผนภูมิรูปภาพ  
o แผนภูมิแท่ง  
o กราฟเส้น 
o แผนภูมิรูปวงกลม  
- การแปลความหมายข้อมูล 
- การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การนำเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติ
ไปใช้ ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

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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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๑๑๐๑  รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๖๐ ชั่วโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ระบบจำนวน
เต็ม 

ค ๑.๑  ม.๑/๑  จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวน เต็มบวก 
จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบ
จำนวนเต็ม โดยพิจารณาบนเส้นจำนวน จำนวน
ตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การ
คูณ และการหารจำนวนเต็มเป็นการดำเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
การบวกกับการลบ การคูณกับการหาร ส่วน
สมบัติของหน่ึงและศูนย์ สมบัติเก่ียวกับการบวก
และการคูณจำนวนเต็มนำมาช่วยในการหา
คำตอบได้ รวมทั้งการนำความรู้เก่ียวกับจำนวน
เต็มไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๔ ๑๕ 

 

๒ จำนวนตรรกยะ ค ๑.๑  ม.๑/๑ การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยพิจารณาท่ีตัวเศษ 
การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน 
เปน็การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการลบ 
การคูณกับการหาร การนำความรู้เก่ียวกับ
เศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง การเปรียบเทียบ
ทศนิยม โดยใช้เส้นจำนวนและใช้ค่าประจำหลัก
ของทศนิยม การบวก การลบ การคูณและการ
หารทศนิยมเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 
โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการ
ลบ การคูณกับการหาร ความสัมพันธ์ของ
เศษส่วนกับทศนิยม การนำความรู้เก่ียวกับ
ทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง และจำนวนตรรกยะ
เป็นจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ
หรือเศษส่วนได้ รวมทั้งสมบัติของหน่ึงและศูนย์ 
และสมบัติเก่ียวกับการบวกและการคูณจำนวน
ตรรกยะสามารถนำมาช่วยในการหาคำตอบได้ 

๒๐ ๒๐ 

 

๓ เลขยกกำลัง ค ๑.๑  ม.๑/๒ เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงจำนวนที่เกิด
จากการคูณตัวเองซ้ำกันหลาย ๆ ตัว สำหรับ
เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและมีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเต็ม สามารถนำมาคูณและหารกัน
ได้โดยใช้สมบัติการคูณและการหารของเลขยก
กำลัง ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน
จำนวนในรูปการคูณของจำนวนที่มากกว่าหรือ

๑๐ ๒๕ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

เท่ากับ ๑ แต่น้อยกว่า ๑๐ กับเลขยกกำลังที่มี
ฐานเป็นสิบ และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 
นิยมใช้กับจำนวนที่มีค่ามาก ๆ หรือจำนวนที่มี
ค่าน้อย ๆ รวมทั้งการนำความรู้เก่ียวกับเลขยก
กำลังไปใช้ในชีวิตจริง 

๔ มิติสัมพันธ์ของ
รูปเรขาคณิต 

ค ๒.๒  ม.๑/๒ รูปเรขาคณิตสามมิติมีหน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิต
สองมิติที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับ
แนวในการตัด ๒ แนว คือ แนวต้ังฉากกับพ้ืน
ราบ และแนวขนานกับพ้ืนราบ ซึ่งการสืบเสาะ
และสังเกต นำมาระบุภาพสองมิติที่ได้จากการ
มองรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ กำหนดมุมมอง
ภาพได้ ๓ แบบ คือ มองด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านบน รวมทั้งการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
เพ่ือแสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบข้ึนจาก
ลูกบาศก ์

๖ ๔๐ 

 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 

                                                                                                                        

จำนวนชม.ไม่ครบ ?? 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๑๑๐๒  รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ อัตราส่วน ค ๑.๑  ม.๑/๓  อัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน 
สัดส่วน และร้อยละสามารถไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย 

๑๒ ๒๒ 

๒ การสร้างทาง
เรขาคณิต 

ค ๒.๒  ม.๑/๑ การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและการสร้างรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดนใช้วงเวียนและสันตรง 
ร วม ท ั ้ ง ใ ช ้ โ ป ร แก ร ม  The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต
อื ่นๆ และการนำความรู ้เก ี ่ยวกับการสร ้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๕ ๒๖ 

๓ สมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

ค ๑.๓  ม.๑/๒-๓ คู่อ ันดับและกราฟของคู ่อ ันดับเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปร ิมาณสองกลุ ่ม โดย
ปริมาณในกลุ่มที่หน่ึงเขียนแสดงบนเส้นจำนวนใน
แนวนอน และปริมาณในกลุ่มที่สองเขียนแสดงบน
เส ้นจำนวนในแนวตั ้ง การอ ่านและการแปล
ความหมายของกราฟในระบบพิกัดฉากจะต้อง
พิจารณาจากความสัมพันธ์  ซ ึ ่งสามารถบอก
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาณใน
กลุ่มทั้งสองได้ กราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น มีลักษณะ
เป็นเส้นตรง ส่วนหนึ่งของเส้นตรง หรือเป็นจุดที่
เรียงในแนวเส้นตรงเดียวกัน และสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรที ่ม ีคำตอบเดียว มีหลายคำตอบ 
หรือไม่มีคำตอบพิจารณาได้จากกราฟของสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรน้ันๆ รวมทั้งสามารถนำความรู้
เกี ่ยวกับสามการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟ
ของความสัมพันธ์เชิงเส้นในชีวิตจริง 

๑๗ ๒๘ 

๔ สถิติ ค ๓.๑  ม.๑/๑ การตั ้งคำถามทางสถิติที ่ทำให้เกิดการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที ่เหมาะสม การ
นำเสนอข ้อม ูลเป ็นการจ ัดหมวดหม ู ่ ให ้มี
ความส ัมพันธ ์ก ันตามวัตถ ุประสงค ์ท ี ่ เก็บ
รวบรวมข ้อม ู ล  ซ ึ ่ ง จะช ่ วยให ้ อ ่ านแปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพ่ือ
นำไปประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
และอภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึน
ได้จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 

๑๖ ๒๔ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่  ๑ จำนวน
และพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ 
เข้าใจความ
หลากหลายของการ
แสดงจำนวน ระบบ
จำนวน การ
ดำเนินการของจำนวน 
ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดำเนินการ สมบัติของ
การดำเนินการ และ
นำไปใช้ 

๑.เข้าใจและใช้สมบัติของเลข
ยกกำลังทีมีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

รู้อะไร : 
จำนวนตรรกยะ 
-เลขยกกำลังที ่มีเลขชี ้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม 
- การนำความรู้เก่ียวกับเลขยก
กำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ :  
เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
กำลังทีมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

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. เข้าใจจำนวนจริงและ

ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง 
และใช้สมบัติของจำนวนจริงใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหา ในชีวิตจริง 
 

รู้อะไร : 
จำนวนจริง 
- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที ่สองและรากที ่สามของ
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู้เก่ียวกับจำนวนจริง
ไปใช้ 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์
ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของ
จ ำนวนจร ิ ง ในการแก ้ ป ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิต 

มาตรฐาน ค ๑.๒ 
เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ลำดับและ
อนุกรม และนำไปใช้ 
 

๑. เข้าใจหลักการการ
ดำเนินการของพหุนามและใช้
พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร ์

รู้อะไร : 
พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม 
- การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมี
ผลหารเป็นพหุนาม 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจหลักการการดำเนินการของ
พหุนามและใช้พหุนามในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

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. เข้าใจและใช้การแยกตัว

ประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

รู้อะไร : 
การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้ 
 สมบัติการแจกแจง 
 กำลังสองสมบูรณ์ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผลต่างของกำลังสอง 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ
ของพห ุ นามด ี ก ร ี ส อ ง ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

สาระที่  ๒ การวัด
และเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของ
สิ่งที่ต้องการวัด และ
นำไปใช้ 
 

๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่
ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
พื้นที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

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. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
 

รู้อะไร : 
ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้เก่ียวกับปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

สาระที่  ๒ การวัด
และเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
รูปเรขาคณิต สมบัติ
ของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช้ 
 

๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัตรอื่น ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้
เก่ียวกับการสร้างน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
การสร้างทางเรขาคณิต  
- การนำความรู้เก่ียวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ 
เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือ โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตรอื่น ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้
เก่ียวกับการสร้างน้ีไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

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 

๒. นำความรู้เก่ียวกับสมบัติของ
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไป
ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์

รู้อะไร : 
 เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 
ทำอะไรได้ : 
นำความรู ้เกี ่ยวกับสมบัติของเส้น
ขนานและรูปสามเหลี ่ยมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๓. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
การแปลงทางเรขาคณิตในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การหมุน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้ความรู ้เกี ่ยวกับการ
แป ล ง ท า ง เ ร ข า ค ณ ิ ต ใ นก า ร
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
ความเท่ากันทุกประการ 
- ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 
- การนำความรู้เก่ียวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ใน 
  การแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

๕. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท
พีทาโกรัสและบทกลับไป ใช้ในชีวิต
จริง 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกล ับในการแก ้ป ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่  ๓ สถิติและ
ความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑
เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
แก้ปัญหา 
 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการนำเสนอข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด
แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม 
และค่ากลางของข้อมูล และ
แปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้ง
นำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

รู้อะไร : 
สถิติ 
- การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
 แผนภาพจุด 
 แผนภาพต้น – ใบ 
 ฮิสโทแกรม 
 ค่ากลางของข้อมูล 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
ใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพจุดแผนภาพต้น – ใบ ฮิส
โทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

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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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๒๑๐๑  รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เลขยกกำลัง ค ๑.๑  ม.๒/๑  
 

เลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงจำนวนที่เกิด
จากการคูณตัวเองซ้ำกันหลาย ๆ ตัว สำหรับ
เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม สามารถนำมาคูณและหารกันได้
โดยใช้สมบัติการคูณและการหารของเลขยก
กำลัง ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน
จำนวนในรูปการคูณของจำนวนที่มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑ แต่น้อยกว่า ๑๐ กับเลขยกกำลังที่มี
ฐานเป็นสิบและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนิยม
ใช้กับจำนวนที่มีค่ามาก ๆ หรือมีค่าน้อย ๆ 
รวมทั้งการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในชีวิตจริง 

๘ ๑๕ 

๒ จำนวนจริง ค ๑.๑  ม.๒/๒ 
 

จำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนตรรกยะและ
จำนวนอตรรกยะ ซ ึ ่งจำนวนตรรกยะเป็น
จำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้ และเศษส่วน
ทุกจำนวนสามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำได้ 
การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง
สามารถหาได้โดยการแยกตัวประกอบ การ
ประมาณค่าเปิดตาราง และใช้เครื ่องคำนวณ 
การแก้ปัญหาเกี ่ยวกับจำนวนจริงในชีวิตจริง
หรือชีวิตประจำวันได้โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างการยกกำลังสองกับรากที่สองและการ
ยกกำลังสามกับรากท่ีสามของจำนวนจริง 

๑๒ ๒๐ 

๓ พหุนาม ค ๑.๒ ม.๒/๑ นิพจน์ที ่เขียนในรูปการคูณของค่าคงตัวกับ    
ตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยเลขชี้กำลังของ 
ตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก 
เร ียกว ่า เอกนาม โดยส ่วนที ่ เป ็นค ่าคงตัว 
เรียกว่า สัมประสิทธ์ิ และผลบวกของเลขชี้กำลัง
ของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนาม เรียกว่า ดีกรี
ของเอกนาม นิพจน์ที่อยู่ในเอกนามหรือเขียนให้
อยู่ในรูปการบวกของเอกนามต้ังแต่สองเอกนาม
ขึ้นไป เรียกว่า พหุนาม และดีกรีสูงสุดของพหุ
นามที่อยู่ในรูปผลสำเร็จที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกัน 
เรียกว่า ดีกรีของพหุนาม การบวกพหุนามทำได้
โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวก และบวก
พจน์ที่คล้ายกันในแต่ละพหุนามเข้าด้วยกัน การ
ลบพหุนามทำได้โดยการบวกพหุนามตัวตั้งด้วย
พหุนามตรงข้ามกับตัวลบ การคูณพหุนาม

๑๒ ๒๐ 
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ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สามารถใช้สมบัติต่าง ๆ เช่น สมบัติการแจกแจง 
สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ ซึ่งมีค่า
เท่ากับการนำแต่ละพจน์ของพหุนามหน่ึงไปคูณ
ทุกพจน์ของอีกพหุนามหนึ ่ง แล้วนำพจน์ที่
คล้ายกันมารวมกัน การหารพหุนามทำได้โดย
นำตัวหารไปหารทุกพจน์ของตัวตั้งแล้วนำผลที่
ได้มารวมกัน 

๔ การแปลงทาง
เรขาคณิต 

ค ๒.๒  ม.๒/๓ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนเป็น
การแปลงทางเรขาคณิต ซึ ่งเป็นการเปล ี ่ยน
ตำแหน่งของรูปเรขาคณิตบนระนาบ โดยที่
รูปร่างและขนาดยังคงเดิม พิกัดของรูปต้นแบบ
และภาพจากการแปลงทางเรขาคณิตบนระบบ
พิกัดฉากจะมีความสัมพันธ์กัน โดยที ่ระยะ
ระหว่างจุดสองจุดใด ๆ ของรูปเรขาคณิตน้ันไม่
เปลี่ยนแปลง 

๑๐ ๑๕ 

๕ ความเท่ากันทุก
ประการ 

ค ๒.๒  ม.๒/๔ สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม ช่วยในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ทางเรขาคณิต 

๑๐ ๑๕ 

๖ เส้นขนาน ค ๒.๒  ม.๒/๒ การแก้ป ัญหาทางเรขาคณ ิตอาจใช ้สมบ ั ติ
เก ี ่ ยวก ับความเท ่าก ันท ุกประการของรูป
สามเหลี่ยม และสมบัติของเส้นขนานช่วยในการ
ให้เหตุผลสนับสนุนข้อพิสูจน์ 

๘ ๑๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๒๑๐๒    รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัส 
 

ค ๓.๒ ม.๒/๒ 
ค ๖.๑ ม.๒/๑-๖ 

-  สมบัติของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
-  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
-  บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

๑๒ 
 

๒๐ 

๒ ความรู้
เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับ
จำนวนจริง 

ค ๑.๑ ม.๒/๑-๓ 
ค ๑.๒ ม.๒/๑-๒ 
ค ๑.๓ ม.๒/๑  
ค ๑.๔ ม.๒/๑  
ค ๖.๑ ม.๒/๑–๖ 

-  จำนวนตรรกยะ 
-  จำนวนอตรรกยะ 
-  รากท่ีสอง 
-  รากท่ีสาม 
 

๑๘ 
 

๓๐ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๓ การประยุกต์
ของสมการ
เชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

ค ๔.๒ ม.๒/๑ 
ค ๖.๑ ม.๒/๑-๖ 

-  ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-  การนำไปใช้ 
 

๑๒ 
 

๒๐ 

๔ เส้นขนาน ค ๓.๒ ม.๒/๑ 
ค ๖.๑ ม.๒/๑-๖ 

-  เส้นขนานและมุมภายใน 
-  เส้นขนานและมุมแย้ง 
-  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุม
ภายใน 
-  เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

๑๘ ๓๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่  ๑ จำนวน
และพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑เข้า
ใจความหลากหลาย
ของการแสดงจำนวน 
ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของจำนวน 
ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ดำเนินการ สมบัติของ
การดำเนินการ และ
นำไปใช้ 
 

๑.เข้าใจและใช้สมบัติของเลข
ยกกำลังทีมีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

รู้อะไร : 
จำนวนตรรกยะ 
-เลขยกกำลังที ่มีเลขชี ้กำลังเป็น
จำนวนเต็ม 
- การนำความรู้เก่ียวกับเลขยก
กำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ :  
เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
กำลังทีมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

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. เข้าใจจำนวนจริงและ

ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง 
และใช้สมบัติของจำนวนจริงใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหา ในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
จำนวนจริง 
- จำนวนอตรรกยะ 
- จำนวนจริง 
- รากที ่สองและรากที ่สามของ
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู้เก่ียวกับจำนวนจริง
ไปใช้ 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์
ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของ
จ ำนวนจร ิ ง ในการแก ้ ป ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา ในชีวิตจริง 

สาระที่  ๑ จำนวน
และพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ลำดับและอนุกรม 
และนำไปใช้ 
 

๑. เข้าใจหลักการการ
ดำเนินการของพหุนามและใช้
พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร ์

รู้อะไร : 
พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณ
ของพหุนาม 
- การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมี
ผลหารเป็นพหุนาม 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจหลักการการดำเนินการของ
พหุนามและใช้พหุนามในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

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. เข้าใจและใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

รู้อะไร : 
การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้ 
 สมบัติการแจกแจง 
 กำลังสองสมบูรณ์ 
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สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผลต่างของกำลังสอง 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ
ของพห ุนามด ีกร ี สอง ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

สาระที่  ๒ การวัด
และเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของ
สิ่งที่ต้องการวัด และ
นำไปใช้ 
 

๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่
ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
พื้นที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้เก่ียวกับพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

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. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
 

รู้อะไร : 
ปริมาตร 
- การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้เก่ียวกับปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้
ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตร
ของปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ปัญหา คณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค ๒.๒
เข้าใจและวิเคราะห์
รูปเรขาคณิต สมบัติ
ของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต และ
 
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และ
นำไปใช้ 
 

๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสัน
ตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัตรอื่น ๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้
เก่ียวกับการสร้างน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
การสร้างทางเรขาคณิต  
- การนำความรู้เก่ียวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตรอื่น ๆ 
เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจน
นำความรู้เก่ียวกับการสร้างน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน 
ชีวิตจริง 

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 

๒. นำความรู้เก่ียวกับสมบัติ
ของเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

รู้อะไร : 
เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 
ทำอะไรได้ : 
นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้น
ขนานและรูปสามเหลี ่ยมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๓. เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
การแปลงทางเรขาคณิตในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การหมุน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้ความรู ้เกี่ยวกับการ
แป ล ง ท า ง เ ร ข า ค ณ ิ ต ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
ความเท่ากันทุกประการ 
- ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 
- การนำความรู้เก่ียวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

๕. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

รู้อะไร : 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎบีท
พีทาโกรัสและบทกลับไป ใช้ใน
ชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกล ับในการแก ้ป ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่  ๓ สถิติและ
ความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑
 เข้าใจ
กระบวนการทางสถิติ 
และใช้ความรู้ทาง
สถิติในการแก้ปัญหา 
 

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการนำเสนอข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพ
จุดแผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแก
รม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

รู้อะไร : 
สถิติ 
- การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
 แผนภาพจุด 
 แผนภาพต้น – ใบ 
 ฮิสโทแกรม 
 ค่ากลางของข้อมูล 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
ทำอะไรได้ : 
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนภาพจุดแผนภาพ
ต้น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลาง
ของข้อมูล และแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิต
จริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

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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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๓๑๐๑    รายวิชา  คณิตศาสตร์ ๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 

ค ๒.๑ ม.๓/๑-๔ 
ค ๒.๒ ม.๓/๑ 
ค ๓.๑ ม.๓/๑ 
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๒  
         ม.๑-๓/๕ 

- พ้ืนที่และปริมาตร 
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก  
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิค  
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกรวย 
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร  

๒๒ ๑๘ 

๒ สามเหลี่ยม
คล้าย 

ค ๓.๒ ม.๓/๑ 
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑ 
         ม.๑-๓/๓ 

- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- การนำไปใช้ 

๑๒ ๑๒ 

สอบกลางภาค ๑ ๒๐ 
๓  กราฟของ

สมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

ค ๔.๒ ม.๓/๒-๓ 
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๔-๕ 

- การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้น 
- กราฟเส้นตรง 
- กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การอ่านกราฟและแปลความหมายของ
กราฟ 

- กราฟเส้นตรงและกราฟอื่นๆ กับการ
นำไปใช้ 

๑๐ ๙ 

๔ ระบบสมการ
เชิงเส้น 

ค ๔.๒ ม.๓/๔-๕ 
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑ 
         ม.๑-๓/๓ 

- ระบบสมการเชงิเส้น 
- วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- โจทย์ปัญหาระบบสมการเชงิเส้นสองตัว
แปร 

๑๔ ๑๑ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ค ๒๓๑๐๒  รายวิชา  คณิตศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ อสมการ ค ๔.๒ ม.๓/๑-๒  
ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑-๒  
         ม.๑-๓/๕ 

- อสมการและกราฟแสดงจำนวน 
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

๒๐ ๒๐ 

๒ สถิติ ค ๕.๓ ม.๓/๑-๖ 
 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ
ข้อมูล 
- การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น 
- การหาค่ากลางของข้อมูล 
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม
ของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถ่ี 

๑๘ ๒๐ 

 สอบกลางภาค ๑ ๒๐ 
๓ ความน่าจะเป็น ค ๕.๒ ม.๓/๑ 

ค ๕.๓ ม.๓/๑-๖ 
 

- ประวัติความน่าจะเป็นและการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 
- ความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติและ
ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน 

๑๐ ๑๐ 

๔ การเสริมทักษะ
กระบวนการ
ทาง
คณิตศาสตร ์

ค ๖.๑ ม.๑-๓/๑-๖ 
 

- ทักษะ/กระบวนการในด้าน 
- การแก้ปัญหา 
- การให้เหตุผล 
- การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
และการนำเสนอ 
- การเชื่อมโยง 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สาระที่ ๑วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ 
เข้าใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การ
ลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ี
ของระบบต่าง ๆ ของ
สัตว์และมนุษย์ที่
ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ี
ของอวัยวะต่าง ๆ ของ
พืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

๑. เปรียบเทียบรูปร่าง
และโครงสร้างของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้ง
บรรยายหน้าท่ีของผนัง
เซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซ
โทพลาซึม นิวเคลียส  
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย 
และคลอโรพลาสต์ 

รู้อะไร :  
๑. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืช และ 
เซลล์สัตว์มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน 
ทำอะไรได้ : : 
๑. สังเกตรูปร่างลักษณะของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล ์
๒. อธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล ์

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. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 
ศึกษาเซลล์ และโครงสร้าง
ต่าง ๆ ภายในเซลล์ 

รู้อะไร :  
๑.๑ ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้
แสงศึกษาเซลล ์
๑.๒ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเย่ือหุ้ม
เซลล์ เป็นส่วนประกอบสาคัญของเซลล์ที่
เหมือนกันของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์  
๑.๓ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์เป็น
ส่วนประกอบที่พบได้ในเซลล์พืช 
ทำอะไรได้ :   
๑. ใช้กล้องจุลทรรศน์สงัเกตส่วนประกอบ
สำคัญของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 
๒. เปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของ
เซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 

๓. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่าง กับการทำ
หน้าท่ีของเซลล์  
 
 

รู้อะไร : 
๑. นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เย่ือหุ้มเซลล์ แว
คิวโอลเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์
สัตว์มีหน้าท่ีแตกต่างกัน  
๒. นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เย่ือหุ้มเซลล์ แว
คิวโอล ผนังเซลล์ และ คลอโรพลาสต์ เป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืช มีหน้าท่ี
แตกต่างกัน  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองหน้าท่ีของส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
๒. อธิบายหน้าท่ีของส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

๔.  อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจาก
เซลล์ เน้ือเย่ือ อวัยวะ 

รู้อะไร :  
๑. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดย
เริ่มจากเซลล์ไปเป็นเน้ือเย่ือ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ระบบอวัยวะ จนเป็น
สิ่งมีชีวิต  
 

ทำอะไรได้ :   
๑. อธิบายเซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็น
เน้ือเย่ือ เน้ือเย่ือหลายชนิดมารวมกันและ
ทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ 
ทำงานร่วมกัน เป็นระบบอวัยวะ ระบบ
อวัยวะทุกระบบทำงานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต  

๕. อธิบายกระบวนการ
แพร่และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการแพร่
และออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน  
 
 

รู้อะไร : 
๑.๑ การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร 
จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่
มีความเข้มข้นต่ำ  เช่น  การแพร่ของเกล็ด
ด่างทับทิมในน้ำ  การแพร่ของน้ำหวานใน
น้ำ  
๑.๒ ออสโมซิสเป็น การเคลื่อนที่ของน้ำ
ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ จากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสู่บริเวณ
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง โดยผ่าน
เย่ือเลือกผ่าน  เช่น  การออสโมซิสของน้ำ
เข้าไปในเซล์พืชทำให้ผิวของพืชเต่ง 
ทำอะไรได้ :  
๑. ทดลองกระบวนการสารผ่านเซลล์โดย
การแพร่และออสโมซิส 

๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นใน
การสังเคราะห์ ด้วยแสง
และผลผลิตที่เกิดข้ึนจาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
 

รู้อะไร : 
๑. แสง คลอโรฟิลล์แก๊ส 
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นปัจจัยที่
จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช  
๒. ผลผลิตที่ได้จาก การสังเคราะห์ด้วยแสง 
ได้แก ่น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน  
ทำอะไรได้ : 
๑. การทดลองหาปัจจัยบางประการที่
จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
๒. อธิบายว่าแสงคลอโรฟิลล์แก๊ส
คาร์บอนด์ออกไซด์  น้ำเป็นปัจจัยที่
จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช 

๗. อธิบายความสำคัญ
ของการสังเคราะห์ ด้วย
แสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  
๘. ตระหนักในคุณค่าของ
พืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการ

รู้อะไร : 
๑. น้ำตาล แก๊สออกซิเจนและน้ำ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 
๒. กระบวนการสังเคราะห์แสงมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และต่อ
สิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร การหมุนเวียน
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คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ร่วมกันปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน  

ของแก๊สออกซิเจน และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์  
ทำอะไรได้ : 
๑. การทดลองผลที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 
๒. อธิบายความสำคัญของกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 

๙. บรรยายลักษณะและ
หน้าท่ีของไซเล็มและ 
โฟลเอ็ม  
๑๐. เขียนแผนภาพที่
บรรยายทิศทาง การ
ลำเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช  

รู้อะไร : 
๑. เน้ือเย่ือลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะ
เรียงต่อเน่ืองกันต้ังแต่ราก ลาต้น จนถึงใบ 
ทำหน้าท่ีในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร  
๒. เน้ือเย่ือลำเลียงน้าและเน้ือเย่ือลำเลียง
อาหารเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่คู่ขนานกันเป็น
ท่อลำเลียงจากราก ลาต้นถึงใบ ซึ่งการ
จัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยง
เด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน  
๓. เน้ือเย่ือลำเลียงน้ำ ทำหน้าท่ีในการ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากสู่ใบ 
ส่วนเน้ือเย่ือลำเลียงอาหารทำหน้าท่ี
ลำเลียงอาหารจากใบสูส่่วนต่างๆ ของพืช  
๔. การคายน้ำมีส่วนช่วยในการลำเลียงน้ำ
ของพืช  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลำเลียงน้ำของพืช 
๒. อธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลำเลียงน้ำของพืช 
๓. สังเกตโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียง
น้ำและอาหารของพืช 
๔. อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบ
ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

๑๑. อธิบายการสืบพันธ์ุ
แบบอาศัยเพศ และไม่
อาศัยเพศของพืชดอก  
๑๒. อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที่มีส่วน
ทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยาย การ
ปฏิสนธิของพืชดอก การ
เกิดผลและเมล็ด การ

รู้อะไร : 
๑. เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็น
โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธ์ุของพืชดอก  
๒. กระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของ
พืชดอกเป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์
สืบพันธ์ุเพศผู้และเซลล์ไข่ในออวุล  
๓. การแตกหน่อ การเกดไหล เป็นการ
สืบพันธ์ุของพืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยไม่มี
การปฏิสนธิ  
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
กระจายเมล็ด และการงอก
ของเมล็ด  
๑๓. ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วย 
ในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู  

๔. ราก ลาต้น ใบ และกิ่งของพืชสามารถ
นาไปใช้ขยายพันธ์ุพืชได้  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองโครงสร้างของดอกท่ีเก่ียวข้อง
กับการสืบพันธ์ุของพืช 
๒.อธิบายโครงสร้างของดอกท่ีเก่ียวข้องกับ
การสืบพันธ์ุของพืช 
๓. อธิบายกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัย
เพศของพืชดอกและการสืบพันธ์ุแบบไม่
อาศัยเพศของพืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช
เพ่ือช่วยในการขยายพันธ์ุ 

๑๔. อธิบายความสำคัญ
ของธาตุอาหารบางชนิดที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของพืช  
๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ที่กำหนด  

รู้อะไร : 
๑. พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก โดย
สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของ
ส่วนประกอบของพืช ที่มีต่อแสง น้า และ
การสัมผัส  
 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองอธิบายการตอบสนองของพืชต่อ
แสง น้ำ และการสัมผัส 
๒. อธิบายตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ 
และการสัมผัส 

๑๖. เลือกวิธีการ
ขยายพันธ์ุพืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของ
มนุษย์ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการสืบพันธ์ุของ
พืช  
๑๗. อธิบายความสำคัญ
ของเทคโนโลยี การ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชใน
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  
๑๘. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการ
ขยายพันธ์ุพืช โดยการนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

รู้อะไร : 
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือทำให้สิ่งมีชีวิตหรือ
องค์ประกอบของสิง่มีชีวิตมีสมบัติตาม
ต้องการ  
๑.๒ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช พันธ์ุ
วิศวกรรมเป็เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้ในการ
ขยายพันธ์ุ ปรับปรุงพันธ์ุ และเพ่ิมผลผลิต
ของพืช  
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพ  ในการขยายพันธ์ุ
ปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ิมผลผลิตของพืชและนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑ 
เข้าใจสมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร 

๑. อธิบายสมบัติทาง
กายภาพบางประการของ
ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ โดยใช้หลักฐานเชงิ
ประจักษ์ที่ได้จากการ

รู้อะไร :  
๑. เมื่อใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ จำแนกสารได้
เป็นสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสมซึ่งสาร
แต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน  

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

ประสงค์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึด
เหน่ียวระหว่างอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลง 
สถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

สังเกตและ การทดสอบ 
และใช้สารสนเทศที่ได้จา
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ  

๒. เมื่อใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์
จำแนกสารเป็นสารแขวนลอย คอลลอยด์
และสารละลาย ซึ่งสารแต่ละกลุ่มจะมี
สมบัติแตกต่างกัน 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้
เน้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์  
๒. อธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 

๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม/รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ/ 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง 

๒. วิเคราะห์ผลจากการ
ใช้ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึง
โลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
๓. ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ 
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
โดยเสนอ แนวทางการใช้
ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า  
๔. เปรียบเทียบจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธ์ิและสารผสม โดย
การวัดอุณหภูมิ เขียน
กราฟ แปลความหมาย
ข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ  
 

รู้อะไร :                                         
๑. จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็นสมบัติทาง
กายภาพของสาร 
๒.  สารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการที่เป็น ค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวคงที่  
๓.  สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
ไม่คงที่ ข้ึนอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่
ผสม 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. อธิบายสารบริสุทธ์ิประกอบด้วยสารเพียง
ชนิดเดียว ส่วนสารผสมประกอบด้วยสาร
ต้ังแต่ ๒ ชนิด 
ข้ึนไป  
๒.  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะ
ของสารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการที่เป็น ค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือด
และจุดหลอมเหลวคงที่ แต่สารผสมมจีุด
เดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่  
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๕. อธิบายและ
เปรียบเทียบความ
หนาแน่น ของสารบริสุทธ์ิ
และสารผสม  
๖. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัด
มวลและปริมาตรของสาร
บริสุทธ์ิและสารผสม  
 
 

รู้อะไร :                                                
๑. สารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีความหนาแน่น 
หรือมวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรคงที่  
๒.  สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ข้ึนอยู่
กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสม 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองวัดมวลและปริมาตรของสาร
บริสุทธ์ิและสารผสม 

๗. อธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้
แบบจำลองและสารสนเทศ  
 

รู้อะไร :                                                
๑. สารบริสุทธ์ิแบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ  
๒.  ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่
ยังแสดงสมบัติของธาตุน้ันเรียกว่าอะตอม  
๓.  สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุ
ต้ังแต่ ๒ ชนิดข้ึนไปรวมตัวกันทางเคมีใน
อัตราส่วนคงที่  
ทำอะไรได้ : 
๑. เขียนสัญลักษณ์ธาตุ  
๒.  ธาตุและสารประกอบสามารถเขียน
แทนได้ด้วยสูตรเคมี  

๘. อธิบายโครงสร้าง
อะตอมที่ประกอบด้วย
โปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้
แบบจำลอง  
 

รู้อะไร :                                                
๑. อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน  
๒.  โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลาง
อะตอมเรียกว่า นิวเคลียส 
๓.  อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบ
นิวเคลียส  
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายอะตอมประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน 

๙. อธิบายและ
เปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาค แรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันใน
สถานะของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง  

รู้อะไร :                                                
๑. สารในสถานะต่างๆ มีลักษณะการ
จัดเรียงอนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค 
และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคแตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถใช้แบบจำลองการจัดเรียง
อนุภาคของสารอธิบายสมบัติบางประการ
ของสารได้ 
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะ
ของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียง
อนุภาค ของสาร  

๑๐. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานความ
ร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และ
แบบจำลอง  
 

รู้อะไร :  
๑. อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมีผลต่อ
การเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร 
๒.  ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยน
สถานะโดยอุณหภูมิคงที่  เรียกว่า  ความ
ร้อนแฝง 
๓.  จุดเดือด คือ อุณหภูมิที่สารเริ่มเปลี่ยน
สถานะจากสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ 
ส่วนจุดหลอมเหลว คือ อุณหภูมิที่เริ่ม
เปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นของเหลว 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ 
และการละลายของสาร 
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ 
และการละลายของสาร 

มาตรฐาน ว ๒.๒ 
เข้าใจธรรมชาติของแรง
ในชีวิตประจำวัน ผล
ของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความดันอากาศ
กับความสูงจากพ้ืนโลก  
 

รู้อะไร : 
๑. การเคลื่อนที่ของวัตถุเก่ียวข้องกับ
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
ระยะทาง คือ ความยาวที่วัดตามแนว
ทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตำแหน่ง
เริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย การกระจัด 
คือ เวกเตอร์ที่ชี้ตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ
เทียบกับตำแหน่งเริ่มต้น อัตราเร็ว คือ 
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหน่ึงหน่วย
เวลา ความเร็ว คือ การกระจัดของวัตถุใน
หน่ึงหน่วยเวลา  
๒.  ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับ
ความสูงจากพ้ืนโลก  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว
และความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
๒. อธิบายความดันอากาศบริเวณที่สูงจาก
พ้ืนโลกข้ึนไป อากาศเบาบางลง มวล
อากาศน้อยลง ความดันอากาศก็จะลดลง  

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 

มาตรฐาน ว ๒.๓ 
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการ

๑. วิเคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูล และ 
คำนวณปริมาณความร้อน
ที่ทำให้สสารเปลี่ยน 

รู้อะไร :  
๑. เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิด
การละลาย มวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน 
พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น 
ปรากฏการณ์ ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
 

อุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะ โดยใช้สมการ 
Q  =  mc ∆t   และ Q 
= mL 
๒.  ใช้เทอร์มอมิเตอร์ใน
การวัดอุณหภูมิของสสาร  

มีการถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับ
สิ่งแวดล้อม  
๒.  การวัดอุณหภูมิเป็นการวัดระดับความ
ร้อนของสาร สามารถวัดด้วยเทอร์มอ
มิเตอร์ 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและ
พลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะ
และเกิดการละลาย  
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและ
พลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะ
และ 
๓. ทดลองเก่ียวกับอุณหภูมิ และการวัด
อุณหภูมิ  
๔. อธิบายเก่ียวกับอุณหภูมิ และการวัด
อุณหภูมิ 

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

๓. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายการขยายตัว หรือ 
หดตัวของสสารเน่ืองจาก
ได้รับหรือสูญเสีย ความ
ร้อน  
๔. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการหด 
และขยายตัวของสสาร
เน่ืองจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา และเสนอแนะ 
วิธีการนำความรู้มา
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  

รู้อะไร :  
๑.๑ เมื่อวัตถุสองสิ่งอยู่ในสมดุลความร้อน 
วัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน  
๑.๒ การขยายตัวของวัตถุเป็นผลจากความ
ร้อนที่วัตถุได้รับเพ่ิมข้ึน  
๑.๓ การนำความรู้เรื่องการขยายตัวของ
วัตถุเมื่อได้รับความร้อน ไปใช้ประโยชน์  
ทำอะไรได้ : 
๑. การคิดวิเคราะห์สมดุลความร้อน  
๒. เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลการ
ขยายตัวของวัตถุ  

๕. วิเคราะห์สถานการณ์
การถ่ายโอนความร้อน 
และคำนวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอน ระหว่าง
สสารจนเกิดสมดุลความ
ร้อนโดยใช้ สมการ  
Qสูญเสีย = Q ได้รับ  

รู้อะไร :  
๑. การถ่ายโอนความร้อนมีสามวิธี คือ การนำความ
ร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสคีวามร้อน  
๒.  สามารถคำนวณปริมาณความร้อนที่
ถ่ายโอน ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความ
ร้อนโดยใช้ สมการ      Qสูญเสีย = Q 
ได้รับ 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการถ่ายโอนความร้อนมีสามวิธี 
คือ การนำความร้อน การพาความร้อนและ
การแผ่รังสคีวามร้อน  
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คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๒.  คำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน 
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ 
สมการ Qสูญเสีย = Q ได้รับ 

๖. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายการถ่ายโอน ความ
ร้อนโดยการนำความร้อน 
การพาความร้อน การแผ่
รังสคีวามร้อน  

รู้อะไร :  
๑. การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความ
ร้อนโดยการสั่นของโมเลกุล  
๒. การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความ
ร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปด้วย  
๓. การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอน
ความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการนำความร้อน เป็นการถ่าย
โอนความร้อนโดยการสั่นของโมเลกุล  
๒. อธิบายการพาความร้อน เป็นการถ่าย
โอนความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่
ไปด้วย  
๓. อธิบายการแผ่รังสีความร้อน เป็นการ
ถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

๗. ออกแบบ เลือกใช้และ
สร้างอุปกรณ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้
ความรู้ เก่ียวกับการถ่าย
โอนความร้อน  

รู้อะไร :  
การนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อน
ไปใช้ประโยชน์ 
ทำอะไรได้ : 
สามารถนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความ
ร้อนไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์ 
โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว ๓.๒ 
เข้าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายการแบ่งชั้น
บรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน์ ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
 

รู้อะไร :  
๑. บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่วนผสม
ของแก๊สต่างๆ ที่อยู่รอบโลก สูงข้ึนไปจาก
พ้ืนผิวโลกหลายกิโลเมตร  
๒. บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ตามความสูงจาก
พ้ืนดิน 
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นข้อมูลองค์ประกอบและการแบ่งชั้น
บรรยากาศ ที่ปกคลุมผิวโลก  
๒. อธิบายองค ์ประกอบและการแบ ่งชั้น
บรรยากาศที ่ปกคลุมผิวโลก 

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. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้  

รู้อะไร :  
๑. อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  
มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม ฟ้า อากาศ 
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๑. ทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ 
ความชื ้นและความกดอากาศที ่ม ีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ 
ความชื ้นและความกดอากาศที ่ม ีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

๓. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดพายุ ฝน
ฟ้าคะนองและพายุหมุน
เขตร้อน และผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและปลอดภัย  

รู้อะไร : 
๑. ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การ
เกิดเมฆ ฝน พายุ ฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน 
ลมมรสุม ฯลฯ  
ทำอะไรได้ : 
๑. สังเกตการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศที่มีผลต่อมนุษย์  
๒. วิเคราะห์การเกิดปรากฏการณ์ทางลม
ฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์  
๓. อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลม
ฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ 

๔.  อธิบายการพยากรณ์
อากาศ  และพยากรณ์
อากาศอย ่ า ง ง ่ ายจ าก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

รู้อะไร : 
๑. การพยากรณ์อากาศอาศัยข้อมูล
เก่ียวกับอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น 
ปริมาณเมฆ ปริมาณน้าฝนและนามาแปล
ความหมายเพ่ือใช้ ในการทำนายสภาพ
อากาศ  
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  
๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ  
๓. แปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์
อากาศ 

๕ .  ตระหนักถึงค ุณค่า
ของการพยากรณ์อากาศ 
โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ตนและการใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ค ำ
พยากรณ์อากาศ  

รู้อะไร :  
แนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์
จากคำพยากรณ์อากาศ 
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นผลของลม ฟ้า อากาศ ต่อการ
ดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
๒. วิเคราะห์ผลของลม ฟ้า อากาศต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
๓ . อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

๖. อธิบายสถานการณ์
และผลกระทบ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

รู้อะไร :  
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
โลกจากข้อมูล ที่รวบรวม
ได้  

๑ . ส ืบค ้นปัจจัยทางธรรมชาติและการ
ก ร ะ ท ำ ข อ ง ม น ุ ษ ย ์ ท ี ่ ม ี ผ ล ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน 
และฝนกรด  
๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางธรรมชาติและการ
ก ร ะ ท ำ ข อ ง ม น ุ ษ ย ์ ท ี ่ ม ี ผ ล ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน 
และฝนกรด  
๓. อธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการ
ก ร ะ ท ำ ข อ ง ม น ุ ษ ย ์ ท ี ่ ม ี ผ ล ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน 
และฝนกรด  

๗.ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกโดย
นำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก  

รู้อะไร :  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก 
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน 
และฝนกรด  ท ี ่ม ีผลต ่อส ิ ่ งม ีช ีว ิตและ
สิ่งแวดล้อม  
๒. วิเคราะห์ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่
โอโซน และฝนกรด ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  
๓ . อธิบายผลของภาวะโลกร้อน  ร ูโหว่
โอโซน และฝนกรด ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  

มาตรฐาน ว ๔.๑ 
เข้าใจแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนำ
งานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้ 
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง

๑. อธิบายแนวคิด หลัก
ของ เทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจำวัน และ
วิเคราะห์ สาเหตุหรือ
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี 
 ๒. ระบุปัญหาหรือ ความ
ต้องการ ในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
และแนวคิด ที่เก่ียวข้อง 
กับปัญหา  
๓. ออกแบบวิธีการ 
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจ เลือกข้อมูล ที่
จำเป็น นำเสนอแนวทา

รู้อะไร :  
แนวคิด หลักของ เทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์ สาเหตุหรือ
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายแนวคิด หลักของ เทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์ สาเหตุหรือ
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี 
 

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 ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิง่แวดล้อม 
 

งานการแก้ปัญหา ให้ผู้อื่น
เข้าใจ วางแผนและ 
ดำเนินการ แก้ปัญหา  
๔. ทดสอบ ประเมินผล 
และ ระบุข้อบกพร่อง ที่
เกิดข้ึน พร้อมทั้งหา แนว
ทางการ ปรับปรงุแก้ไข 
และนำเสนอ ผลการ
แก้ปัญหา  
๕.ใช้ความรู ้และ ทักษะ
เกี ่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ 
เคร ื ่องม ือ  กลไก ไฟฟ้า 
หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและ ปลอดภัย 

มาตรฐาน ว ๔.๒ 
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็นข้ันตอน
และ เป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทำงาน และ
การแก้ปัญหา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทันและมีจริยธรรม 
 

๑. ออกแบบ อัลกอริทึม 
ที่ใช้แนวคิด เชิงนำมธรรม 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
อธิบาย การทำงาน ที่พบ
ในชีวิตจริง  
๒. ออกแบบและ เขียน
โปรแกรม อย่างง่าย เพ่ือ
แก้ปัญหา ทาง
คณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์  
๓. รวบรวมข้อมูล ปฐม
ภูมิ ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอ
ข้อมูล และสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ต ที่
หลากหลาย  
๔.ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ อย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อและ 
แหล่งข้อมูล ตาม
ข้อกำหนดและข้อตกลง 

รู้อะไร :  
การออกแบบและ เขียนโปรแกรม อย่าง
ง่าย เพื่อแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์  
ทำอะไรได้ : 
สามารถออกแบบและ เขียนโปรแกรม 
อย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ได้ 
 

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 ว ๒๑๑๐๑  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑  เซลล์โครงสร้าง ว ๑.๒ ม ๑/๑-๑๘ 
 

- รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลลส์ัตว์ 
- การใช้กล้องจลุทรรศน์ใช้แสงศึกษา
เซลล ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง 
กับการทำหน้าท่ีของเซลล์ 
- การจัดระบบของสิ่งมชีีวิต 
- การแพร่และออสโมซิส 
- ปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
และผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการ
สังเคราะห ์
- ความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
- ลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟล
เอ็ม 
- การลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช 
- การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศและ 
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
- ลักษณะโครงสร้างของดอก การ
ปฏิสนธิ 
การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด 
- ความสาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการ 
ถ่ายเรณูของพืชดอก 
- ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และ 
การดารงชีวิตของพืช 
- วิธีการขยายพันธ์ุพืช 
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
- ประโยชน์ของการขยายพันธ์ุพืช 

๔๐ ๖๐ 

๒ 
 

สมบัติของสาร
และการจำแนก 

ว ๒.๑ ม ๑/๑-๑๐      
 

- สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ 
- ประโยชน์และโทษจากการใช ้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และ 
ธาตุกัมมันตรังสี 

๒๐  ๔๐ 
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 หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

- การเปรียบเทียบจุดเดือด จุด 
หลอมเหลวของสารบรสิุทธ์ิ และ 
สารผสม 
- ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิ 
และสารผสม 
- การใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและ 
ปริมาตรของสารบริสุทธ์ิและสาร 
ผสม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม 
ธาตุ และสารประกอบ 
- โครงสร้างอะตอม 
- การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ ของ
อนุภาคของสสารชนิดเดียวกัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความ
ร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๖๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๒ 

 

หน่วยที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ แรงและการ
เคลื่อนที่ 

ว ๒.๒ ม.๑/๑ - ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน 
อากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

๑๒ ๒๐ 

๒ พลังงานความ
ร้อน 

ว ๒.๓ ม.๑/๑-๗ - ปริมาณความร้อนที่ทาให้สสาร 
เปลี่ยนอุณหภูมิ และเปลี่ยน 
สถานะ 
- การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด 
อุณหภูมิของสสาร 
- ประโยชน์ของความรู้ของการ 
หด และขยายตัวของสสาร 
เน่ืองจากความร้อน 
- การถ่ายโอนความร้อน และ 
คานวณปริมาณความร้อนที่ถ่าย 
โอน ระหว่างสสาร 
- การนาความร้อน การพาความ 
ร้อน การแผ่รังสคีวามร้อน 

๒๔ ๓๐ 

๓ บรรยากาศ ว ๓.๒ ม.๑/๑-๗ - การแบ่งชั้นบรรยากาศประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
- กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และพายุ
หมุนเขตร้อน 
- การพยากรณ์อากาศ 
- การใช้ ประโยชน์จากพยากรณ ์
อากาศ 
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

๒๔ ๓๐ 

   รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๓  รายวิชา เทคโนโลยี ๑ (วิทยาการคำนวณ)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๑ 
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 ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคญั เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ตระหนักรู้ 
ตระหนักคิด 

ว ๔.๒  ม.๑/๔ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ทำได้
โดยรักษาข้อมูลส่วนตัว ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ผู้อื่น ก่อนแสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์ผู้อื่นในสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตระหนักถุงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนกับตนเองหรือผู้อื่น ไม่เขียนข้อความหยาบคาย 
ไม่แชร์ หรือโพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่น โดยต้ังค่าความเป็นส่วนตัว
หรือรหัสผ่านที่ผู้อื่นไม้สามารถคาดเดาได้ง่าย แต่ตน
เอวจะต้องจดจำได้ง่ายด้วย 

๒ ๑๐ 

๒ แนวคิดเชิง
นามธรรม 

ว ๔.๒  ม.๑/๑ แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของ
ปัญหา แยกแยะส่วนที่สาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบ
ในชีวิตจริง 

๒ ๑๐ 

๓ การแก้ปัญหา ว ๔.๒  ม.๑/๑-๒  
 

การแก้ปัญหาจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันของ
แต่ละบุคคลมีข้ันตอนและใช้เวลาท่ีแตกต่างกัน ความรู้
และประสบการณ์จะส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหา อย่างไรก็ตามทุกคนต่างต้องการหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องใน
เวลารวดเร็ว ข้ันตอนในการแก้ปัญหาที่สำคัญ ๔ 
ข้ันตอน 

๔ ๒๐ 

๔ เริ่มต้นกับ 
Scratch 

ว ๔.๒  ม.๑/๑-๒ 
 

ในชีวิตประจำวัน อาจพบกับการทำงานหรือปัญหาที่
ต้องมีการทำงานด้วยข้ันตอนเดิมซ้ำกันหลายครั้ง เช่น 
เดียวกับการเขียนโปรแกรมใน Scratch ก็มีคำสั่ง 
repeat ที่ช่วยกำหนดการทำงานซ้ำ เพ่ือช่วยให้เขียน
โปรแกรมกระขับและมีประสิทธิภาพ 

๔ ๒๐ 

๕ รวบรวมข้อมูล
อย่างไรดี 

ว ๔.๒  ม.๑/๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ต้อง
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เพ่ือ
นำไปสู่การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอย่าง
เหมาะสม เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การ
สำรวจ หลังจากน้ันจึงออกแบบเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และดำเนินการเก็บข้อมูลตามท่ีได้
วางแผนไว้ 

๒ ๑๐ 

๖ สนุกกับ
แบบฟอร์ม
ออนไลน์ 

ว ๔.๒  ม.๑/๓ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นวิธีหน่ึงที่ทำให้ได้ข้อมูลที่
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 
สะดวกต่อการประมวลผลและการตัดสินใจทำให้ได้
สารสนเทศที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๒ ๑๐ 

๗ ถูกใจใช่เลย ว ๔.๒  ม.๑/๓ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทำได้หลาย
วิธี เช่น สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม ซางการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นวิธีการหน่ึงที่ให้ได้ข้อมูลที่
สะดวกและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลได้ 

๔ 
 

๒๐ 
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 รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๓  รายวิชา เทคโนโลยี ๑ (การออกแบบและเทคโนโลย)ี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๒๐ ชั่วโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๑ 
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 ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เทคโนโลยี
รอบตัว 

ว ๔.๑  ม.๑/๑  ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี ๑ ๕ 
เทคโนโลยีในงานอาชีพ ๑ ๕ 

๒ การ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

ว ๔.๑  ม.๑/๑-๒ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ๑ ๕ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ๑ ๕ 

๓ ระบบทาง
เทคโนโลยี 

ว ๔.๑  ม.๑/๑-๒ 
 

ความหมายของระบบทางเทคโนโลยี ๑ ๕ 
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี ๑ ๕ 

๔ วัสดุและ
เครื่องมือช่าง
พ้ืนฐาน 

ว ๔.๑  ม.๑/๕ วัสดุในชีวิตประจำวัน ๒ ๑๐ 
เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน ๒ ๑๐ 

๕ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

ว ๔.๑  ม.๑/๕ กลไก ๑ ๕ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๒ ๑๐ 

๖ กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ว ๔.๑  ม.๑/๓-๔ 
 

วิเคราะห์ปัญหา ๑ ๕ 
รวบรวมข้อมูล ๑ ๕ 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ๒ ๑๐ 
วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ๑ ๕ 
กำหนดประเด็นการทดสอบ ๑ ๕ 
ออกแบบวิธีการนำเสนอ ๑ ๕ 

รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 สาระที่ ๑ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว ๑.๒ 
เข้าใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การ
ลำเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของ
สัตว์และมนุษย์ที่
ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ ของ
พืชที่ทางานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๑. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบหายใจ  
 
 

รู้อะไร : 
๑. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเว ียน
เลือดระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
สืบพันธุ ์ของมนุษย์ และสัตว์และ ระบบ
ประสาทของมน ุษย ์ ในแต ่ ละ ร ะบบ
ประกอบด้วย อวัยวะหลายชนิดที่ทำงาน
อย่างเป็นระบบ  
๒. ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเว ียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ
สืบพันธุ ์ของสัตว์ประกอบด้วย  อวัยวะ
หลายชนิดที่ทำงานอย่างเป็นระบบ 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายโครงสร้างและการทางานของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบ  
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบ สืบพันธุ์ของ
มนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของ
มนุษย์ 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
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/อยู่อย่างพอเพียง 

๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้า
และออก โดยใช้แบบจำลอง 
รวมทั ้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส  
 

รู้อะไร : 
ความสัมพันธ์ของระบบหายใจและนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายความสัมพันธ์ของระบบหายใจของ
มนุษย์และสัตว์นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบหายใจ โดยการบอก
แนวทางในการด ูแลร ักษา
อว ัยวะในระบบหายใจให้
ทำงานเป็นปกติ  

รู้อะไร : 
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หายใจให้ทำงานเป็นปกติ  
ทำอะไรได้ : 
สืบค้นแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

๔. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที ่ของอวัยวะ ในระบบ
ขับถ่ายในการกำจัดของเสีย
ทางไต 

รู้อะไร : 
หน้าที่ของระบบขับถ่ายในการกำจัดของ
เสียทางไต  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายหน้าที ่ของระบบขับถ่ายในการ
กำจัดของเสียทางไต 

๕. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบขับถ่าย  ในการ
กำจ ัดของเสียทางไต  โดย
การบอกแนวทาง ในการ
ปฏิบ ัต ิตนที ่ช ่วยให้ระบบ

รู้อะไร : 
ความสำคัญของระบบขับถ่าย ในการกำจัด
ของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางใน
การปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำ
หน้าท่ีได้อย่างปกติ 
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ขับถ่ายทำหน้าท ี ่ได้อย ่าง
ปกติ 

๑. อธิบายความสำคัญของระบบขับถ่าย 
ในการกำจัดของเสียทางไต 
๒. สืบค้นแนวทางในการปฏิบัติตนที ่ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ 

๖. บรรยายโครงสร้างและ
หน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด 

รู้อะไร : 
โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด 
ทำอะไรได้ : 
สืบค้นโครงสร้างและหน้าที ่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

๗. อธิบายการทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้
แบบจำลอง 

รู้อะไร : 
การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยใช้แบบจำลอง 

๘. ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง ในการเปรียบเทียบ
อ ัตราการเต ้นของห ั ว ใจ 
ข ณ ะ ป ก ต ิ แ ล ะ ห ล ั ง ท ำ
กิจกรรม 

รู้อะไร : 
๑. ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ  
๒.  อัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและ
หลังทำกิจกรรม  
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของ
หัวใจ 
๒. ออกแบบการทดลองและทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรม 

๙.ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงาน 
เป็นปกติ 

รู้อะไร : 
๑. ความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด 
๒ .  ก า ร อ อ ก ก ำ ล ั ง ก า ย  ก า ร เ ล ื อ ก
รับประทานอาหาร การพักผ่อน และการ
รักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็น
ทางเล ือกหนึ ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ  
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นความสำคัญของระบบหมุนเวียน
เลือด 
๒. อธิบายการออกกำลังกาย การเลือก
รับประทานอาหาร การพักผ่อน และการ
รักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ ดูแลรักษา
ระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 

๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าท ี ่ของอวัยวะในระบบ
ประสาทส ่วนกลาง  ในการ

รู้อะไร : 
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คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
ควบคุม การทำงานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบประสาท โดยการ
บอกแนวทางในการดูแล
ร ักษา รวมถึงการป้องกัน
การกระทบ กระเทือนและ
อันตรายต่อสมองและไขสัน
หลัง 

๑. ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย
สมองและไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับ
เส้นประสาท  
๒. ระบบประสาทเป็นระบบที ่ม ีความ
ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุกระบบใน
ร่างกาย  
ทำอะไรได้ : 
สืบค้นแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการกระทบ กระเทือนและ
อันตรายต่อสมองและไขสันหลัง 

๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าท ี ่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศ
หญิง โดยใช้แบบจำลอง  
๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญ ิ งที่
ควบคุมการเปลี ่ยนแปลงของ
ร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  
๑ ๔ .  ต ร ะ ห น ั ก ถ ึ ง ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแล
รักษาร่างกายและจิตใจของ
ตน เ อ ง ใ นช ่ ว งท ี ่ ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

รู้อะไร :  
๑ มนุษย์มีระบบสืบพันธ์ุที่ประกอบด้วย 
รังไข่ในเพศหญิงทำหน้าที ่ผลิตเซลล ์ไข่  
ส่วนอัณฑะในเพศชายทำหน้าที่สร้างเซลล์
อสุจิ  
๒ ฮอร ์โมนเพศทำหน้าท ี ่ควบค ุมการ
แสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต่าง
กัน 
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นข้อมูลระบบสืบพันธ์ุ 
๒. อธิบายฮอร์โมนเพศ 

๑๕. อธิบายการตกไข่ การมี
ประจำเดือน การปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกต 
จนคลอดเป็นทารก  
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
กำหนด  
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการต้ังครรภ์ ก่อนวัยอัน
ควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

รู้อะไร :  
๑. การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการ
ตกไข่ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอร์โมนเพศหญิง  
๒. เมื ่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่
ได้รับ การปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้
ไซโกต ไซโกต จะเจร ิญเป ็นเอ ็มบร ิโอ
และฟีตัส จนกระทั่งคลอด  
๓. การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิด
การต้ังครรภ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 
การกินยาคุมกำเนิด  
ทำอะไรได้ : 
๑. สืบค้นการมีประจำเดือน 
๒. อธิบายการเจริญเติบโตของไซโกต จะ
เจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส จนกระทั่ง
คลอด 
๓. อธิบายวิธีการคุมกำเนิดและผลกระทบ
ของการต้ังครรภ์ ก่อนวัยอันควร 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์
กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑ 
เข้าใจสมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของ
สสารกับ โครงสร้าง
และแรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลง สถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

๑. อธิบายการแยกสารผสม
โดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. แยกสารโดยการระเหย
แห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง ่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกัดด้วย
ตัวทำละลาย  
 

รู้อะไร : 
หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตก
ผลึก การสกัด การกลั ่น และโครมาโทก
ราฟี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองหลักการแยกสารด้วยวิธีการ
กรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และ
โครมาโท-  กราฟี  
๒. อธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการ
กรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และ
โครมาโท กราฟี และนำความร ู ้ ไปใช้
ประโยชน์  

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
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/อยู่อย่างพอเพียง 

๓.  นำวิธีการแยกสารไป
ใช้แก้ปัญหา ใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์  
 
 

รู้อะไร : 
นำวิธ ีการแยกสารไปใช ้แก ้ป ัญหา  ใน
ชีวิตประจำวัน 
ทำอะไรได้ : 
 นำวิธีการแยกสารไปใช ้แก ้ปัญหา  ใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

๔. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำ
ละลาย  อ ุณหภ ูมิ  ท ี ่ม ี ต่อ
สภาพละลายได ้ของสาร 
รวมทั้งอธิบายผลของความ
ดันที ่ม ีต่อสภาพละลายได้
ของสารโดยใช้สารสนเทศ  

รู้อะไร : 
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิ ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร 
รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร 
ทำอะไรได้ : 
๑. ออกแบบการทดลองและทดลองชนิด
ตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิ ที่มี
ต่อสภาพละลายได้ของสาร 
๒. อธิบายผลของความดันที ่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสารโดยใช้สารสนเทศ 

๕. ระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย ในหน่วยความ
เข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปร ิมาตร  มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร  
๖. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการนำความรู้เรื่องความ
เข้มข้นของสารไปใช้ โดย
ยกตัวอย่างการใช้
สารละลายในชีวิตประจำวัน
ที่อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

รู้อะไร : 
วิธีเตรียมสารละลาย ที่มีความเข้มข้นเป็น 
ร ้อยละ  และการนำความร ู ้ เก ี ่ ยวกับ
สารละลายไปใช้ประโยชน์ 
ทำอะไรได้ : 
๑. การทดลอง  
๒. อธิบายวิธีเตรียมสารละลาย 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
มา ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๒ 
เข้าใจธรรมชาติของ
แรงใช ีว ิตประจำวัน 
ผลของแรงที ่กระทำ
ต่อวัตถุ ลักษณะ การ
เคลื ่อนที่แบบต่าง  ๆ  
ของวัตถุ รวมทั ้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

๑. พยากรณ์การเคลื ่อนที่
ของวัตถุที ่ เป็นผลของแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง
ท ี ่กระทำต ่อว ัตถ ุ ในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
และแรงลัพธ์ที ่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุใน
แนวเดียวกัน 

รู้อะไร : 
การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  
๒. อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย
แรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ  
๓. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ 

๓. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสม
ในการอธิบายปัจจัยที ่มีผล
ต่อ ความดันของของเหลว  

รู้อะไร : 
ความดันของของเหลว  
ทำอะไรได้ : 
ทดลองความดันของของเหลว  

๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการ
จม การลอยของวัตถุใน
ของเหลวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรง
ที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว  
 
 

รู้อะไร : 
๑. แรงพยุงการจม การลอยของวัตถ ุใน
ของเหลว 
๒. แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ
ต่อวัตถุ 
๒. อธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ
ต่อวัตถุ 
๓. เขียนแผนภาพแสดงแรงพยุง 

๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รู้อะไร : 
๑.  แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน
จลน์ 
๒. การนำความรู้แรงเสียดทานสถิตกับแรง
เสียดทานจลน์ไปใช้ประโยชน์ 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองแรงเสียดทานสถิต 
๒. ทดลองแรงเสียดทานจลน์ 
๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียด
ทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๗. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปัจจัยที ่มีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน  
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เส ียดทานและแรงอ ื ่น ๆ ที่
กระทำต่อวัตถุ  

รู้อะไร : 
ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุข้ึนกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาด
ของแรงปฏิกิริยา ต้ังฉากระหว่างผิวสัมผัส  
ทำอะไรได้ : 
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง
อื่น ๆ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๙. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู ้เรื ่อง แรงเสียด
ท า น โ ด ย ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ ์ป ัญหา และ
เสนอแนะวิธ ีการลด  หรือ
เพ ิ ่มแรงเส ียดทาน  ที ่ เป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน  

รู้อะไร : 
ประโยชน์ของแรงเสียดทาน 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายวิธีการลด หรือเพ่ิมแรงเสียดทาน ที่
เป ็นประโยชน ์ต ่อการทำก ิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 

๑๐. ออกแบบการทดลอง
และทดลองด ้ วย ว ิ ธ ี  ที่
เหมาะสมในการอธ ิบ าย
โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่
ในสภาพสมดุลต่อการหมุน 
และคำนวณโดยใช้ สมการ 
M = Fl 

รู้อะไร : 
โมเมนต์ของแรง 
ทำอะไรได้ : 
ทดลองโมเมนต์ของแรง 
 

๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า 
และสนามโน ้มถ ่ วง  และ
ทิศทางของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๑๒. เข ียนแผนภาพแสดง
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและ
แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ 

รู้อะไร : 
แหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และ
สนามโน้มถ่วง 
 
ทำอะไรได้ : 
เขียนแผนภาพแสดงแรแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า
และแรงโน้มถ่วง 

๑๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของ แรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรง
โน้มถ่วงที่กระทำ ต่อวัตถุที่
อยู่ในสนามน้ัน ๆ กับ
ระยะห่างจาก แหล่งของ
สนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

รู้อะไร : 
ขนาดของ แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรง
โน้มถ่วง 
ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ 
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่
กระทำต่อวัตถุ 

๑๔  อธ ิบายและคำนวณ
อัตราเร็วและความเร็ว ของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้

ส ม ก า ร   𝑉 =
𝑆

𝑇
   แล ะ

𝑉
→ = 𝑆

→

𝑇
→

   จากหล ักฐาน

เชิงประจักษ์   

รู้อะไร : 
อัตราเร็วและความเร็ว 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็ว 
 

๑๕. เข ียนแผนภาพแสดง
การกระจัดและความเร็ว 

รู้อะไร : 
การกระจัดและความเร็ว 
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เข ียนแผนภาพแสดงการกระจ ัดและ
ความเร็ว 

มาตรฐาน ว ๒.๓ 
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สสารและพลังงาน 
พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น 
ปรากฏการณ์ ที่
เก่ียวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์และ
คำนวณเกี ่ยวกับ งานและ
กำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุ โดยใช้สมการ และ 
จาก ข้อมูลที ่รวบรวมได้ W 

= Fs  และ𝑃 =
𝑊

𝑇
  จาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

รู้อะไร : 
งานและกำลัง 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองงานและกำลัง 
๒. อธิบายงานและกำลัง 
๓. นำความรู้งานและกำลังไปใช้ประโยชน์ 

๒. วิเคราะห์หลักการทำงาน
ของเครื่องกล อย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  
๓. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความร ู ้ของเครื ่องกล
อย่างง่ายโดยบอกประโยชน์
และ  การประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน 

รู้อะไร : 
คาน พ้ืนเอียง รอกเด่ียว ลิ่ม สกรู ล้อ
และเพลา 
ทำอะไรได้ : 
 ๑.  อธิบายคาน พ้ืนเอียง รอกเด่ียว ลิ่ม 
สกรู ล้อและเพลา 
๒. นำความรู้ คาน พ้ืนเอียง รอกเด่ียว ลิ่ม 
สกรู ล้อและเพลา ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๔. ออกแบบและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสม ในการอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ 
และพลังงานศักย์โน้มถ่วง  
 
 

รู้อะไร : 
พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์
โน้มถ่วง  
๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ 
และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 

๕.  แปลความหมายข้อมูล
และอธ ิบายการ เปล ี ่ ยน
พลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงาน
จลน์ของวัตถุโดยพลังงานกล
ของว ัตถุ  ม ีค ่ าคงต ัวจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

รู้อะไร : 
พลังงานกล  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 

๖. วิเคราะห์สถานการณ์และ
อธิบายการเปลี ่ยนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน  

รู้อะไร : 
๑. การถ่ายโอนพลังงาน 
๒. กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการถ่ายโอนพลังงาน 
๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ  

๑. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดสมบัติและการใช้
ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจากการใช้

รู้อะไร : 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ได้แก ่ถ่านหิน 
หินน้ำมัน และปิโตรเลียม  
ทำอะไรได้ : 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ 
เข้าใจองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ของ
ระบบโลก 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้  

อธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์ จากข้อมูล ที่รวบรวม 

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

๒. แสดงความตระหนักถึง
ผลจากการใช้ เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์โดยนำเสน
แนวทาง การใช้เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์  

รู้อะไร : 
มลพิษทางอากาศ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ทำอะไรได้ : 
สืบค้นการเลือกใช้พลงังานทดแทนหรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์  

๓. เปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อจำกัดของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทจาก
การรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอแนวทางการใช้
พลังงานทดแทน ที่
เหมาะสมในท้องถ่ิน  

รู้อะไร : 
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล 
พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานไฮโดรเจน  
ทำอะไรได้ : 
๑. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภท 
๒. นำเสนอแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทน ที่เหมาะสมในท้องถ่ิน 

๔. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายโครงสร้างภายในโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมี 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้  

รู้อะไร : 
โครงสร้างภายในโลก 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายโครงสร้างภายในโลก 

๕. อธิบายกระบวนการผุพัง
อยู่กับที ่การกร่อน และการ
สะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจำลอง รวมทั้ง
ยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทำให้
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  

รู้อะไร : 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา  

๖. อธิบายลักษณะของชั้น
หน้าตัดดินและกระบวนการ
เกิดดิน จากแบบจำลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดิน
มีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน  

รู้อะไร : 
กระบวนการเกิดดิน 
ทำอะไรได้ : 
ทดลองกระบวนการเกิดดิน 

๗. ตรวจวัดสมบัติบาง
ประการของดิน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทาง การใช้
ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน  

รู้อะไร : 
สมบัติบางประการของดิน เช่น เน้ือดิน 
ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรดเบส ธาตุ
อาหารในดิน  
ทำอะไรได้ : 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สืบค้นการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติ
ของดิน 

๘. อธิบายปัจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิว
ดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จาก
แบบจำลอง  

รู้อะไร : 
กระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่ง
น้ำใต้ดิน 
ทำอะไรได้ : 
ทดลองกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน
และแหล่งน้ำใต้ดิน 

๙. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายการใช้น้ำ และ
นำเสนอแนวทางการใช้น้ำ
อย่างย่ังยืนในท้องถ่ินของ
ตนเอง  

รู้อะไร : 
แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายการจัดสรรและการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ำ  

๑๐. สร้างแบบจำลองที่
อธิบายกระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด  

รู้อะไร : 
กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำ
ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของ
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 

มาตรฐาน ว ๔.๑ 
เข้าใจแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้ 
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต 

๑. คาดการณ์ แนวโน้ม 
เทคโนโลยี ที่จะเกิดข้ึน โดย
พิจารณา จากสาเหตุ หรือ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึง ผลกระทบ ที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม  
๒. ระบุปัญหาหรือ ความ
ต้องการ ในชุมชน หรือ
ท้องถ่ิน สรุปกรอบของ 
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด ที่
เก่ียวข้อง กับปัญหา  
๓. ออกแบบวิธี การ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ 

รู้อะไร : 
คาดคะเนแนวโน้มปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
ทำอะไรได้ : 
สามารถคาดคะเนแนวโน้มปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
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/อยู่อย่างพอเพียง 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 

เลือกข้อมูล ที่จำเป็นภายใต้ 
เงื่อนไขและ ทรัพยากรที่มี
อยู่ นำเสนอแนวทาง การ
แก้ปัญหา ให้ผู้อื่นเข้ำใจ 
วางแผนข้ันตอน การทำงาน
และ ดำเนินการแก้ ปัญหา
อย่างเป็น ข้ันตอน  
๔. ทดสอบ ประเมินผล และ
อธิบาย ปัญหาหรือข้อ 
บกพร่องที่เกิดข้ึน ภายใต้
กรอบ เงื่อนไข พร้อมทั้ง หา
แนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอ ผลการ
แก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และ ทักษะ
เก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนำงาน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และ ปลอดภัย 

มาตรฐาน ว ๔.๒ 
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็นข้ันตอน
และ เป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การทำงาน 
และการแก้ปัญหา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทันและมี
จริยธรรม 
 

๑. ออกแบบ อัลกอริทึม ที่
ใช้แนวคิด เชิงคำนวณ ใน
การแก้ปัญหา หรือการ
ทำงาน ที่พบในชีวิตจริง  
๒. ออกแบบและ เขียน
โปรแกรม ที่ใช้ตรรกะและ 
ฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา  
๓. อภิปราย องค์ประกอบ 
และหลักการ ทำงานของ
ระบบ คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี การสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ ใช้งานหรือแก้ 
ปัญหาเบื้องต้น  
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยมีความ
รับผิดชอบสร้างและแสดง
สิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

รู้อะไร : 
การออกแบบ อัลกอริทึม ที่ใช้แนวคิด เชิง
คำนวณ ในการแก้ปัญหา  
ทำอะไรได้ : 
สามารถการออกแบบ อัลกอริทึม ที่ใช้
แนวคิด เชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหา  
 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
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/อยู่อย่างพอเพียง 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑   รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒        เวลา ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑  ร่างกายของเรา ว ๑.๒  ม.๒/๑-๑๗ 
 

- อวัยวะหน้าท่ีของอวัยวะที่เก่ียวข้องใน
ระบบหายใจ 
- กลไกการหายใจเข้าและออก 
- การดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหายใจ 
- หน้าท่ีของอวัยวะ ในระบบขับถ่าย 
- การปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย ทำ
หน้าท่ีได้อย่างปกติ 
- โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจหลอดเลือด 
และเลือด 
- การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
- การดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหมุนเวียน
เลือดให้ทำงานเป็นปกติ 
- หน้าท่ีของอวัยวะใน ระบบประสาท
ส่วนกลาง 
- การดูแลรักษา รวมถึง การป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตราย ต่อสมองและ
ไขสันหลัง 
- หน้าท่ีของอวัยวะใน ระบบสืบพันธ์ุของ
เพศชายและเพศหญิง 
- การตกไข่การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ
และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็น
ทารก 
- วิธีการคุมกำเนิด 
- การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

๔๐  ๖๐ 

๒ สารและการ
เปลี่ยนแปลง 

ว ๒.๑ ม.๒/๑-๖ 
 

- การแยกสารผสมโดยการระเหย 
แห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่าง 
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
- ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลาย 
- ผลของความดันที่มีต่อสภาพ 
ละลายได้ของสาร 

๒๐  ๔๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒     รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา ๖๐ ชั่วโมง  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

หน่วยที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ 
 

แรงและการ
เคลื่อนที่ 

ว ๒.๒ ม.๒/๑-๑๕ 
ว ๒.๓ ม.๒/๑-๖ 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ 
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที ่
กระทำต่อวัตถุ ในแนวเดียวกัน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อความดัน ของของเหลว 
- แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ 
- แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด      ทาน
จลน์ 
- ปัจจัยที่มีผลต่อขนาด ของแรง 
เสียดทาน 
- โมเมนต์ ของแรง 
- สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และ 
สนามโน้มถ่วง 
- การกระจัดและความเร็ว 

๔๐ ๖๐ 

๒  พลังงาน ว ๓.๒ ม.๒/๑-๑๐ 
 

- งาน และกำลัง 
- หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย 
- ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และ 
พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
- กระบวนการเกิด สมบัติ การใช้ 
ประโยชน์ ผลกระทบจากการใช ้
เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ 
- พลังงานทดแทน 
- โครงสร้างภายในโลก 
- กระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อน 
และการสะสมตัวของตะกอน ที่ทำให้ 
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
- กระบวนการ เกิดดิน สมบัติบาง 
ประการของดิน ทางการใช้ ประโยชน์ดิน 
- แหล่งน้าผิวดิน และแหล่งน้าใต้ดิน 

๒๐  ๔๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๓     รายวิชา เทคโนโลยี ๑ (วิทยาการคำนวณ) 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
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 ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ถูกต้อง 
ปลอดภัย    ใช่
เลย 

ว ๔.๒  ม.๒/๔ การใช้งานอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดเสร ีภาพใน     
การสร้างข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้
ง่าย และสามารถเผยแพร่ในวงกว้างใช้เวลารวดเร็ว ซึ่ง
จะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่บิดเบือนความเป็น
จริง ข้อมูลที ่ไม่เหมาะสม ทุกคนสามารถช ่วย
ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม 

๒ ๑๐ 

๒ สิทธ์ิของเรา ว ๔.๒  ม.๒/๔ ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ หรือ 
วีดิทัศน์ นับว่าเป็นทรัพย์ส ินประเภทหน่ึง ที่
เจ้าของสามารถระบุความเป็นเจ้าของและเงื่อนไข
การนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งการกำหนดสิทธ์ิสามารถ
ทำได้หลายรูปแบบ เช ่น การใส ่ช ื ่อการระบุ
ส ัญลักษณ์ การใส่ลายน้ำ หรือข้อความระบุ
เงื่อนไขการนำไปใช้ 

๒ ๑๐ 

๓ แนวคิดเชิง
คำนวณ 

ว ๔.๒  ม.๒/๑ แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนว
ทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั ้นตอนที่สามารถ
นำไปปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ 

๔ ๒๐ 

๔ เลือกทางไหน ว ๔.๒  ม.๒/๑-๒ 
 

ตัวดำเนินการบูลีน เป็นตัวดำเนินการสำหรับ
ตรวจสอบเงื่อนไข ตัวดำเนินการประเภทน้ีจะใช้
กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทาง
ตรรกศาสตร์ หรือข้อมูลบูลีน ตัวดำเนินการ
ประเภทน้ี ได้แก่ AND OR และ NOT  

๔ ๒๐ 

๕ หลักการทำงาน
ของ
คอมพิวเตอร์ 

ว ๔.๒  ม.๒/๓  
 

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจำและหน่วย
ส่งออก ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีการทำงานที่ประสาน 
กันอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถ
ทำงานตอบสนองตามความ ต้องการของผู้ใช้ การ
ประมวลผลแต่ละคำสัง่ของหน่วยประมวลผล
กลาง 
จะทำงานตามข้ันตอนของวงรอบเครื่องจักร 
(machine cycle) ซึ่งประกอบด้วยการนำคำสั่ง 
การถอดรหัส และการกระทำการ ตามลำดับ 

๔ ๒๐ 
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 ๖ ซอฟต์แวร์และ
การใช้งาน 

ว ๔.๒  ม.๒/๓ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งทำหน้าท่ีจัดการ รวมถึง 
อำนวยความสะดวกในการประมวลผลซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
ผ่านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) 
โดยจัดสรรฮาร์ดแวร์ตามความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้บริการต่าง ๆและซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็น
โปรแกรมหรือชุดโปรแกรมทีผู่้ใช้เรียกใช้งาน 
หรือสั่งประมวลผล 

๒ ๑๐ 

๗ การสื่อสารและ
บริการบน
เครือข่าย 

ว ๔.๒  ม.๒/๓ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย 
ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดบริการต่าง ๆ บน 
เครือข่าย การจะใช้งานระบบเหล่าน้ีให้เกิด
ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องรู้ถึงองค์ประกอบของ
การสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบริการบน
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในการทำงานหรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

๒ ๑๐ 

รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๓     รายวิชา เทคโนโลยี ๒ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
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 ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ มาแก้ปัญหากัน
เถอะ 

ว ๔.๑  ม.๒/๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ทำให้ทราบถึง
ประเด็นปัญหา รวมทั้งเงื่อนไขหรือข้อมูล ท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหา เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาเขียนสรุปเป็นกรอบของปัญหาจะ
ช่วยให้ปัญหาน้ันมีความชัดเจนย่ิงข้ึน ซึ่งกรอบ
ของปัญหาน้ีถือเป็นสิ่ง สำคัญที่จะเป็นขอบเขต
ในการศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

๒ ๑๐ 

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
เป็นการมุ่งหาแนวทางหรือวิธีการที่จะนำมาใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่สืบค้น
อาจมาจากหลายศาสตร์ และมีวิธีการสืบค้น
ข้อมูลหลายวิธี อย่างไรก็ตามควรสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และต้องมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลน้ันด้วย 

๒ ๑๐ 

๒ ออกแบบกัน
ก่อน 

ว ๔.๑  ม.๒/๓ 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยพิจารณา
เงื่อนไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมด้วย 
จะทำให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และ
เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของปัญหา 

๒ ๑๐ 

การออกแบบก่อนการสร้างชิ้นงานหรือ
ดำเนินการแก้ปัญหา จะต้องคำนึงถึงหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือให้ได้ชิ้นงานตามความต้องการ การ
ออกแบบน้ีจะทำให้ทราบรายละเอียดและมี
ข้อมูลในการสร้างหรือดำเนินการแก้ปัญหา 
รวมทั้งเป็นการสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจ 

๔ ๒๐ 

๓ วางแผน 
สร้างสรรค์ และ
นำเสนอ 

ว ๔.๑  ม.๒/๓-๕ 
 

การกำหนดข้ันตอนระยะเวลาในการทำงานก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จ
ได้ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการ
ทำงานที่อาจเกิดข้ึน 

๒ ๑๐ 

การสร้างชิ้นงาน ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ถูกต้อง ทดสอบและนำเสนอผลงาน 

๔ ๒๐ 

๔ คาดการณ์
เทคโนโลยีใน
อนาคต 

ว ๔.๑  ม.๒/๑ 
         ม.๒/๓ 

การเลือกใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการคาดการณ์
แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคม และต้อง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒ ๑๐ 

การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนองความต้องการ
ของมนุษย์อย่างเหมาะสม จะช่วยในการวาง
แผนการทำงานและเป็นข้อมูล ในการเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด   

๒ ๑๐ 

รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว ๑.๑ 

๑.  อธ ิบายปฏ ิส ัมพ ันธ ์ ของ
องค์ประกอบของระบบนิเวศที่
ได้จากการสำรวจ  

รู้อะไร : 
องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
ทำอะไรได้ : 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เข้าใจความ
หลากหลายของระบบ
นิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งไม่มชีีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิต 
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอด พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ 
ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

อธิบายองค์ประกอบของระบบ
นิเวศ 

๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง 

๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิต
ร ูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที ่อยู่
เดียวกัน ที่ได้จากการสำรวจ  

รู้อะไร : 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ : 
อธ ิบายร ูปแบบความส ัมพ ัน ธ์
ระหว่างส ิ ่งม ีช ีว ิตก ับส ิ ่งม ีช ี วิต
รูปแบบต่าง ๆ 

๓.  สร ้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอดพลังงานใน
สายใยอาหาร  
๔.  อธิบายความสัมพันธ์ของ
ผ ู ้ผล ิต ผ ู ้บร ิโภค และผู ้ย ่อย
สลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ  
๕.อธิบายการสะสมสารพิษใน
สิ่งมีชีวิต ในโซ่อาหาร  
๖.ตระหนักถึงความสัมพันธ์ 
ของสิ่งมีชีวิ และสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

รู้อะไร : 
๑. ห่วงโซ่อาหาร 
๒.  ความส ัมพ ันธ ์ ของผ ู ้ ผ ลิ ต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
๓.  การถ่ายทอดพลังงานในโซ่
อาหาร  
๔.  สมดุลของระบบนิเวศ 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายห่วงโซ่อาหาร 
๒.  สืบค้นความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
๓.  อธิบายการถ่ายทอดพลังงาน
ในโซ่อาหาร  
๔. สืบค้นสมดุลของระบบนิเวศ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ 
เข้าใจกระบวนการ
และความสาคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม สาร 
พันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลาย ทาง
ชีวภาพและ
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑ .   อธ ิ บ ายค วามส ั มพ ัน ธ์
ระหว ่าง  ย ีน  ด ี เอ ็นเอ  และ
โครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง  
 

รู้อะไร : 
๑. ลักษณะทางพันธุกรรม 
๒. ยีนดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม 
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 

๒ .   อ ธ ิ บ า ย ก า รถ ่ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากการ
ผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว
ที่ แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อย
อย่างสมบูรณ์  
๓.  อธิบายการเกิดจ ีโนไทป์
และฟ ี โนไทป ์ของล ู ก  และ
คำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโน
ไทป ์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก  

รู้อะไร : 
๑.  การถ ่ ายทอดล ักษณะทาง
พันธุกรรม 
๒.  การเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 
๒.  คำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโน
ไทป ์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
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๔. อธิบายความแตกต่างของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและ
ไมโอซิส   

รู้อะไร : 
ก ร ะ บ วนก า รแบ ่ ง เ ซล ล ์ ขอ ง
สิ ่งมีช ีวิตมี ๒ แบบ คือ ไมโทซิส 
และ ไมโอซิส  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์ของ
สิ ่งมีช ีวิตมี ๒ แบบ คือ ไมโทซิส 
และ ไมโอซิส  

๕. บอกได้ว่าการเปลี ่ยนแปลง
ของยีน หรือโครโมโซมอาจทำ
ให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อม
ท ั ้ ง ย ก ต ั ว อ ย ่ า ง โ ร ค ท า ง
พันธุกรรม  

รู้อะไร : 
๑. โรคทางพันธุกรรม 
๒. โรคทางพันธุกรรมที ่เก ิดจาก
ค ว า ม ผ ิ ด ป ก ต ิ ข อ ง ย ี น แ ล ะ
โครโมโซม 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ทำอะไรได้ : 
อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิด
จากความผ ิดปกต ิของย ีนและ
โครโมโซมและนำความร ู ้ ไปใช้
ประโยชน์ 

๖.  ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม 
โดยร ู ้ ว ่ าก ่ อนแต ่ งงานควร
ปรึกษาแพทย์เพื ่อตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ
เกิดโรคทางพันธุกรรม  

รู้อะไร : 
๑. พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
๒. ความสำคัญของสารพันธุกรรม
หร ือด ี เอ ็นเอ  และกระบวนการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ทำอะไรได้ : 
อธ ิ บ ายค วามส ำค ัญของส าร
พ ันธ ุกรรมหร ือ  ด ี เอ ็นเอ  และ
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

๗. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและ
ผลกระทบที ่อาจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมลูที่
รวบรวมได้  
๘.  ตระหนักถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษยแ์ละ
สิ ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่
ความรู ้ที่ได้จากการโต้แย้งทาง
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ซ ึ ่ ง ม ี ข ้ อ มู ล
สนับสนุน  

รู้อะไร : 
ประโยชน ์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
ทำอะไรได้ : 
อธ ิบายการ ใช ้ประโยชน ์ จาก
สิ ่งมีช ีวิตดัดแปรพันธุกรรมและ
ผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 
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๙ .   เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ค ว า ม
หลากหลายทางช ีวภาพ  ใน
ระดับชนิดสิ ่งมีช ีวิตในระบบ
นิเวศต่าง ๆ  
๑๐. อธิบายความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และต่อมนุษย์  
๑๑.  แสดงความตระหนักใน
ค ุณค ่าและ ความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษา
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ  

รู้อะไร : 
๑. ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถ่ิน 
๒.ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล 
๓. ความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 
๔. ผลของเทคโนโลยีช ีวภาพต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ 
๕. ผลของเทคโนโลยีช ีวภาพต่อ
สิ่งแวดล้อม 
ทำอะไรได้ : 
๑. สำรวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถ่ิน 
๒. อธิบายความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถ่ินที่ทำให้สิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
๓. อธิบายความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มต่ีอมนุษย์, สัตว์, พืชและ
สิ่งแวดล้อม 
๔. อธิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑ 
เข้าใจสมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของ
สสารกับ โครงสร้าง
และแรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลง สถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

๑.  ระบุสมบัติทางกายภาพ
และการใช้ประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสารสนเทศ  
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และวัสดุผสม โดย เสนอ 
แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

รู้อะไร : 
๑. สมบัติทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกส์ และวัสดุผสม 
๒. คุณค่าของการใช้วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม 
โดย เสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดุ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ทำอะไรได้ : 
บอกการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกส์ และวัสดุผสม อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

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 

๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมถึง การจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมเมื่อการเกิด ปฏิกิริยา
เคมี โดยใช้แบบจำลองและ
สมการข้อความ  

รู้อะไร : 
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒.  สืบค้นการจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  

รู้อะไร : 
กฎทรงมวล 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายกฎทรงมวล 

๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน และปฏิกิริยาคายความ
ร้อน จากการเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อนของปฏิกิริยา  

รู้อะไร : 
ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อน 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายปฏิกิริยาดูดความร้อน 
และปฏิกิริยาคายความร้อน 

๖.อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิม
ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรด กับเบส 
และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และอธิบาย ปฏิกิริยาการเผา
ไหม้ การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว   

รู้อะไร : 
๑.สมบัติความเป็นกรด เบส ของ
สารละลาย  
๒. ค่า pH ของสารละลายและนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองสมบัติความเป็นกรด 
เบส 
๒.อธิบายสมบัติความเป็นกรด เบส  
๓. การตรวจสอบ ค่า pH 

๗. ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จาก
การสืบค้นข้อมูล  

รู้อะไร : 
๑. ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา
เคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
๒. ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่
พบในชีวิตประจำวัน  
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. สืบค้นวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่
พบในชีวิตประจำวัน  

๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้
เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี โดย 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์  

รู้อะไร : 
รู้เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี โดย บูรณา
การวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์
ทำอะไรได้ : 
ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้
เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี โดย บูรณา
การวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ์
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สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๓ 
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น 
ปรากฏการณ์ ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน และคำนวณปริมาณท่ี
เก่ียวข้องโดยใช้สมการ 𝑉=𝐼𝑅 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า  
  ๓ ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ 
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า  

รู้อะไร : 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ
ความต้านทาน 
๒.  เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า  
๓.  ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ใน
การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

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 

๔. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าใวงจรไฟฟ้า
เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๕. เขียน 
แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการ
ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ
ขนาน  

รู้อะไร : 
๑. ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าใวงจรไฟฟ้า 
๒. ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและ
แบบขนาน 
๓. วงจรไฟฟ้า 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าใวงจรไฟฟ้า 
๒. ทดลองต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
๓. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และขนาน 

 ๖. บรรยายการทำงานของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรจากข้อมูล ที่รวบรวมได้  
 
๗. เขียนแผนภาพและต่อ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรไฟฟ้า  

รู้อะไร : 
การทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
ทำอะไรได้ : 
๑. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
๒.  เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 

๘. อธิบายและคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ 𝑊=𝑃𝑡 
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
 
๙. ตระหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำ
เสนอแนะวิธีการใช้

รู้อะไร : 
พลังงานไฟฟ้า 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายและคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้า 
๒.  นำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 
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เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย  
๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น  

รู้อะไร : 
การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของ
คลื่น 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองการเกิดคลื่นและ
ส่วนประกอบของคลื่น 
๒.  อธิบายการเกิดคลื่นและ
บรรยายส่วนประกอบของคลื่น 

๑๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
 
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการ
ใช้ประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆ และ
อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   

รู้อะไร : 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
๒.  นำเสนอการใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   

๑๓. ออกแบบการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย กฎการ
สะท้อนของแสง  
 

รู้อะไร : 
การทดลอง และดำเนินการทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย 
กฎการสะท้อนของแสง  
ทำอะไรได้ : 
ออกแบบการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย กฎการ
สะท้อนของแสงได้ 

๑๔. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิด
ภาพจากกระจกเงา 

รู้อะไร : 
การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากกระจกเงา 
ทำอะไรได้ : 
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพจากกระจก
เงาได้ 

๑๕. อธิบายการหักเหของแสง
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่
แตกต่างกัน และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจากหลักฐาน  
เชิงประจักษ์  

รู้อะไร : 
๑. การหักเหของแสง 
๒. เลนส์ 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อ
ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
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๑๖. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บาง  

และอธิบายการกระจายแสงของ
แสงขาว 
๒.  เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์ 

๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ที่
เก่ียวกับแสง และการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้  
๑๘. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพของ
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา  

รู้อะไร : 
การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
แสง และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ 
๒. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพของทัศน
อุปกรณ์และเลนส์ตา 

๑๙. อธิบายผลของความสว่าง
ที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น  
๒๐. วัดความสว่างของแสงโดย
ใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของ
แสง  
๒๑.  ตระหน ักในค ุณค ่ าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่
ม ี ต ่ อดวงตาโดยว ิ เค ราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
การจัด ความสว่างให้เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ  

รู้อะไร : 
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง 
ทำอะไรได้ : 
๑.  อธิบายผลของความสว่างที่มี
ต่อดวงตาจากข้อมูล  
๒.  วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง  
๓.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะการจัดความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๓ 
เข้าใจความหมายของ
พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น 
ปรากฏการณ์ ที่
เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง

๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน และคำนวณปริมาณท่ี
เก่ียวข้องโดยใช้สมการ 𝑉=𝐼𝑅 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า  
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ 
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า  

รู้อะไร : 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ
ความต้านทาน 
๒.  เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า  
๓.  ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ใน
การวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

๑. มีสัมมาคารวะ/รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา/มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา/ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม/รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มขียันหมั่นเพียร/ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ/อยู่อย่างพอเพียง
ความรับผิดชอบ/ มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘.  
 

  ๔. วิเคราะห์ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใวง
จรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัว แบบอนุกรมและแบบ

รู้อะไร : 
๑. ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าใวงจรไฟฟ้า 
๒ .  ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และแบบขนาน 
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นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ขนาน จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนาน  

๓. วงจรไฟฟ้า 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าใวงจรไฟฟ้า 
๒ .  ทดลองต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
๓. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และขนาน 

 ๖.บรรยายการทำงานของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรจากข้อมูล ที่รวบรวมได้  
๗. เขียนแผนภาพและต่อ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรไฟฟ้า  

รู้อะไร : 
การทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
ทำอะไรได้ : 
๑. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
๒.  เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 

๘. อธิบายและคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ 𝑊=𝑃𝑡 
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
๙. ตระหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำ
เสนอแนะวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย  

รู้อะไร : 
พลังงานไฟฟ้า 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายและคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้า 
๒.  นำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น  

รู้อะไร : 
การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของ
คลื่น 
ทำอะไรได้ : 
๑. ทดลองการเกิดคลื่นและ
ส่วนประกอบของคลื่น 
๒.  อธิบายการเกิดคลื่นและ
บรรยายส่วนประกอบของคลื่น 

๑๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการ
ใช้ประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆ และ

รู้อะไร : 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
๒.  นำเสนอการใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   
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อันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   
๑๓. ออกแบบการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย กฎการ
สะท้อนของแสง  
 

รู้อะไร : 
การทดลอง และดำเนินการทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย 
กฎการสะท้อนของแสง  
ทำอะไรได้ : 
ออกแบบการทดลอง และ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย กฎการ
สะท้อนของแสงได้ 

๑๔. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิด
ภาพจากกระจกเงา 

รู้อะไร : 
การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากกระจกเงา 
ทำอะไรได้ : 
เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพจากกระจก
เงาได้ 

๑๕. อธิบายการหักเหของแสง
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่
แตกต่างกัน และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจากหลักฐาน  
เชิงประจักษ์  
๑๖. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บาง  

รู้อะไร : 
๑. การหักเหของแสง 
๒.  เลนส์ 
ทำอะไรได้ : 
๑. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อ
ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
และอธิบายการกระจายแสงของ
แสงขาว 
๒.  เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์ 

๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ที่
เก่ียวกับแสง และการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้  
๑๘.  เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิด
ภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์
ตา  

รู้อะไร : 
การเคลื่อนที่ของแสง การเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
ทำอะไรได้ : 
๑.  อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
แสง และการทำงานของทัศน
อุปกรณ์ 
๒.  เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพของ
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
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๑๙. อธิบายผลของความสว่าง
ที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น  
๒๐. วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง  
๒๑. ตระหน ักในค ุณค ่าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงที่
ม ี ต ่ อดวงตาโดยว ิ เค ราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
การจัด ความสว่างให้เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมตาง ๆ 

รู้อะไร : 
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง 
ทำอะไรได้ : 
๑.  อธิบายผลของความสว่างที่มี
ต่อดวงตาจากข้อมูล  
๒.  วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง  
๓.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะการจัดความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ  
มาตรฐาน ว ๓.๑ 
เข้าใจองค์ประกอบ 
ลักษณะ กระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการ
ของเอกภพ กาแล็กซี  
ดาวฤกษ์ และระบบ
สุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่สง่ผลต่อ
สิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 

๑. อธิบายการโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วย
แรงโน้มถ่วงจากสมการ    
F=(Gm๑m๒) / r๒  

รู้อะไร : 
ระบบสุริยะ  ดาวเคราะห์และ
บริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง  
ทำอะไรได้ : 
อธิบายระบบสุริยะ  ดาวเคราะห์
และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง  

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.  สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์  

รู้อะไร : 
การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายการเกิดฤดู และการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

๓.  สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดข้างข้ึนข้างแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและ
ตกของดวงจันทร์ และการเกิด
น้ำข้ึนน้ำลง  

รู้อะไร : 
การเกิดข้างข้ึนข้างแรมและการ
เกิดน้ำข้ึนน้ำลง 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายการเกิดข้างข้ึนข้างแรม 
การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและ
ตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำ
ข้ึนน้ำลง 

๔. อธิบายการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ และ
ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

รู้อะไร : 
เทคโนโลยีอวกาศ 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศ เช่นระบบนำทางด้วย
ดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วย
ภัยแล้ง การตรวจคราบน้ำมันใน
ทะเล  
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สาระที่ ๔ เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๔.๑ 
เข้าใจแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิง่แวดล้อม 

๑. วิเคราะห์แนวคดิหลกัของ
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ กับ
ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ 
รวมทั้งประเมินผลกระทบทีจ่ะ
เกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนา 
เทคโนโลยี  
๒. ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มีผลกระทบต่อ สังคม
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มี
ความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์
วิธีการเทคนิคในการแก้ปัญหา 
โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น 
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่
มีอยู่นำเสนอ แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิค หรือวิธีการที่
หลากหลายโดยใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบ วางแผน
ขน้ัตอนการทำงาน และ
ดำเนินการแก้ปัญหาง 
๔. ทดสอบประเมินผลวิเคราะห์
 และให้เหตุผล ของ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน
ภายใต้ กรอบเงื่อนไขหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและ
นำเสนอผลการแก้ปัญหาพร้อม
ทั้งเสนอ แนวทางการพัฒนาต่อ
ยอด 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเก่ียวกับ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย  

รู้อะไร 
๑. ความหมายของกราฟิก และ
คอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
๒. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้าน  
ต่างๆได้ 
๓. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก 
๔ . ความสามารถของโปแกรม 
Adobe Photoshop   ได้ 
๕. ผลงานจากโปแกรม Adobe 
Photoshop ได้ด้วยความประณีต   
รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 
๖. การบันทึก Imago Map ได้ 
๗. เผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ 
ทำอะไรได้ 
๑. บอกความหมายของกราฟิก 
และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ 
๒. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
กราฟิกกับการประยุกต์ใช้งานด้าน  
ต่างๆได้ 
๓. อธิบายโปรแกรมสำหรับงาน
กราฟิก 
๔ .บอกความสามารถของโปแกรม 
Adobe Photoshop   ได้ 
๕. สร้างผลงานจากโปแกรม 
Adobe Photoshop ได้ด้วยความ
ประณีต   รอบคอบและปลอดภัย 
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 
๖. ทำการบันทึก Imago Map ได้ 
๗. สามารถเผยแพร่ผลงานผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

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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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มาตรฐาน ว ๔.๒ 
เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคํานวณในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็นข้ันตอน
และเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนรู้การทำงาน และ
การแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม 

๑. พัฒนา แอปพลิเคชัน ที่มี
การบูรณาการ กับวิชาอื่น 
อย่างสร้างสรรค์  
๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข้อมูล 
และสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือบริการบน อินเทอร์เน็ตที ่
หลากหลาย  
๓. ประเมิน ความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และ
ผลกระทบ จากการให้ ข่าวสาร
ที่ผิด เพ่ือการใช้งาน อย่างรู้เท่า
ทัน  
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม 
กฎหมายเก่ียวกับ คอมพิวเตอร์ 
ใช้ลิขสิทธ์ิของ ผู้อื่นโดยชอบ
ธรรม 

รู้อะไร 
๑. ผลงานจากโปแกรม Adobe 
Photoshop ได้ด้วยความประณีต   
รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน และมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 
๒. การบันทึก Imago Map ได้ 
ทำอะไรได้ 
๑. สร้างผลงานจากโปแกรม 
Adobe Photoshop ได้ด้วยความ
ประณีต   รอบคอบและปลอดภัย 
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 
๒. ทำการบันทึก Imago Map ได้ 

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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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑    รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เวลา ๖๐ ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่วยที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ ระบบนิเวศ ว ๑.๑ ม.๓/๑-๖ 
 

- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
- การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
- วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากร 

๒๐  ๓๐ 

๒ การถ่ายทอด
ลักษณะทาง 
พันธุกรรม 

ว ๑.๓ ม.๓/๑-๘ 
 

- ลักษณะทางพันธุกรรม 
- โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
- ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
- การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุ
ศาสตร ์

๒๐  ๓๐ 

๓ มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 

ว ๑.๓ ม.๓/๙-๑๑ 
 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ใน 
ท้องถ่ิน 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

๑๐  ๒๐ 

๔ สมบัติของวัสดุ ว ๒.๑ ม.๓/๑-๒ - สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ 
วัสดุ 
- คุณค่าของการใช้วัสดุและแนวทางการใช้
วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

๑๐  ๒๐ 

รวม ๖๐  ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว  ๒๓๑๐๒  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๖๐ ชั่วโมง     จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๒ 

 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ ปฏิกิริยาเคม ี ว ๒.๑  ม.๓/๓-๘ 
 

- การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ความร้อนของ
ปฏิกิริยา 
- ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 
- ประโยชน์และโทษของปฏิกริิยาเคมีที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๑๕  ๒๕ 

๒ พลังงานไฟฟ้า ว ๒.๓ ม.๓/๓-๑๒ - วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
- วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
- พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
- ประโยชน์และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๑๕  ๒๕ 

๓ แสงและการ
เกิดภาพ 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๓-๒๑ - กฎการสะท้อนของแสง 
- การเกิดภาพจากกระจกเงา 
- การการสะท้อนและการหักเหของแสง 
- เลนส์ 
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง 
- การทางานของทัศนอุปกรณ์ 
- การเกิดภาพและความบกพร่องทางสายตา 
- ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ 

๑๕  ๒๕ 

๔ ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสุริยะ 

ว ๓.๑ ม.๓/๑-๔ 
 

- ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
- ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ 
- ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในระบบโลก ดวง
จันทร์และ ดวงอาทิตย์ 
- ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 
- เทคโนโลยีอวกาศ 

๑๕ ๒๕ 

รวม ๖๐  ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๓  รายวิชา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการกราฟิก ว ๔.๑  ม.๔/๓  
         ม.๔/๕ 
ว ๔.๒   ม.๔/๑ 

-  ความหมาย และประโยชน ์ของกราฟิก 
คอมพิวเตอร์กราฟิกวิธีการออกแบบกราฟิก 
ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 

๖ 
 

๓๐ 

๒. หลักการสร้างภาพ ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๔  
 

- ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก 

๖ ๓๐ 

๓. หลักการใช้
โปรแกรม 

ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๔ 

- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆคำสัง่ที่สำคัญใน
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

๘ ๔๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
219 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๔  รายวิชา เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ๒   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๒๐ ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการใช้
โปรแกรม 

ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๒ 
 

- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆคำสัง่ที่สำคัญใน
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

๒ ๑๐ 

๒. เทคนิคการสร้าง
และการเก็บภาพ 

ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๒ 

- การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์
งานกราฟิก 

๖ ๓๐ 

๓ การทำภาพกราฟิก ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๔ 
 

- หลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกImago Map 

๖ ๓๐ 

๔ การเผยแพร่ผลงาน ว ๔.๑  ม.๓/๑-๓ 
ว ๔.๒  ม.๓/๑-๔ 

การเผยแพร่ผลงาน ๖ ๓๐ 
 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

   

ส่วนที่ ๔  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ 
รู้และเข้าใจประวัติ 
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือและ
ศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 

๑. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศไทย 

รู้อะไร : 
๑. การสังคายนา  
๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้า
สู่ประเทศไทย 
ทำอะไรได้ :  
นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำ
สังคายนาในประเทศไทย และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยได้อย่างไร 

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

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ ท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและ
ครอบครัว 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ ,
สถาบันหลักของสังคมไทย      
สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและ
ครอบคลุมสังคมไทย รวมถึงการ
พัฒนาตนและครอบครัว 
ทำอะไรได้ :  
นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนา
ประจำชาติ  

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่
ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามที่กำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนสามารถบอกพุทธประวัติ 
ซึ่งได้แก่การประสูติ การพบเทว
ทูต ๔ การแสวงหาความรู้  การ
บำเพ็ญทุกรกิริยา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถสรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติได้ 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนได้ความรู้เก่ียวกับ
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่พระ
มหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณ
ฑิกะ นางวิสาขา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของพุทธสาวก พุทธ
สาวิกาได้ 
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๕.  อธิบายพุทธคุณ และข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสจั ๔  
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด เห็น
คุณค่าและนำไปพัฒนา
แก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้ถึงความหมายของ
หลักธรรม พระรัตนตรัย และ 
อริยสัจ ๔ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายพุทธคุณ
และข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิต เพ่ือการเรียนรู้และการ
ดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และ
วิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และ
ทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้จักหลักการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เพ่ือพัฒนาจิตตาม
แนวทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่า
เทียม  วิธีคิดแบบคุณ - โทษและ
ทางออก 

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาด้วย 
อานาปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนับถือตามท่ี
กำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักหลักของการสวด
มนต์แปล และแผ่เมตตา 
- วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา   การ
ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานา
ปานสติ  และสามารถนำวิธีการ
บริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสวดมนต์ แผ่เมตตา  
และฝึกบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐานได้ 

๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ในการดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา อันได้แก่  พระ
รัตนตรัย 

- พุทธคุณ ๙ 
- อริยสัจ ๔ 
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  ขันธ์ ๕  

ธาตุ ๔ 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  หลัก

กรรม ความหมายและคุณค่า
อบายมุข ๖ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 
๒ (กายิก, เจตสิก) 
 คิหิสุข 

- มรรค (ธรรมทีค่วรเจริญ) 
ไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน 
๔โกศล ๓ มงคล ๓๘ ไม่คบ
คนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้
ควรบูชา 

- พุทธศาสนสุภาษิต 
ยํ เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นน้ัน 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ  
จงเตือนตน ด้วยตน 
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย   
ใครค่รวญก่อนทำจึงดี 
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๙. วิเคราะห์เหตุผลความ
จำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

รู้อะไร : 
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน
ของพระพุทธศาสนา  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการ
ดำเนินชีวิต ตามหลักความเชื่อและ
คำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถทราบถึงเหตุผล
และข้อประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน
อื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร : 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติและ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมต่อศา
สนิกชนคนอื่นๆ ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ  

๑๑. วิเคราะห์การกระทำของ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศา
สนสัมพันธ์ และนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง 

รู้อะไร : 
 นักเรียนเรียนรู้ตัวอย่างบุคคลใน
ท้องถ่ินหรือประเทศที่ปฏิบัติตน
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เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์การ
กระทำของบุคคลเป็นแบบอย่างใน
การดำรงชีวิตด้านศาสนสัมพันธ์ได้ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   
เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักการการบำเพ็ญ
ประโยชน์ และการบำรงุรักษาวัด 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายและ
เข้าใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน
สถานของพระพุทธศาสนาได้ 

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

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวก
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักจริยวัตรที่ดีของวิถี
ชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดง
ธรรม ปาฐกถาธรรม  การ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง การ
เข้าพบพระภิกษุ การแสดงความ
เคารพ  การประนมมือ การไหว้ 
การกราบ การเคารพพระ
รัตนตรัย การฟังเจริญพระพุทธ
มนต์ การฟังสวดพระอภิธรรม 
การฟังพระธรรมเทศนา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายอธิบายจ
ริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  
และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
สาวกตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
กำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตน
ใน ศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้หลักการการจัดโต๊ะหมู่
บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่
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๙ การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา  
คำอาราธนาต่างๆ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถจักพิธีกรรมและ
ปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง   

๕. อธิบายประวัติ ความสำคัญ 
และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
กำหนด ได้ถูกต้อง 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้ประวัติและความสำคัญ
ของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ 
ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การ
ปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ
และเทศกาลสำคัญ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถประวัติ 
ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวัน
สำคัญทางศาสนา 

สาระที่ ๒ หน้าที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดำเนินชีวิต
ในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ 
เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งาม และธำรงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสงัคม
โลกอย่าง 
สันติสุข 

 
 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 
 

รู้อะไร : 
๑. กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล 
- กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ  
๒.  ประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคล 
ทำอะไรได้ :   
ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

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

๒. ระบุความสามารถของ
ตนเองในการทำประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 

รู้อะไร : 
๑. บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชน
ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดย
เน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพ
กติกาสังคม ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสงัคม 
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
รักษาสาธารณประโยชน์   
ทำอะไรได้ : 
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บอกความสามารถของตนเองใน
การทำประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

๓. อภิปรายเก่ียวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

รู้อะไร : 
 ๑. ความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒. วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
ทำอะไรได้ :  
อภิปรายเก่ียวกับคุณค่าทาง 
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน 

๔. แสดงออกถึงการเคารพใน
สิทธิของตนเองและผู้อื่น 
 

รู้อะไร :  
๑. วิธีปฏิบัติตนในการเคารพใน
สิทธิของตนเองและผู้อื่น 
๒. ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น 
ทำอะไรได้ : แสดงออกถึงการ
เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

มาตรฐาน  ส ๒.๒  
เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๑.อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ 
โครงสร้าง และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   

รู้อะไร :  
หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง  
และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน 

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

๒. วิเคราะห์บทบาทการ
ถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ฉบับปัจจุบัน 

รู้อะไร :  
การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุล 
อำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย คือนิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ  ตามท่ี
ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ทำอะไรได้  :  
  บทบาทการถ่วงดุลของ อำนาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 
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๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

รู้อะไร :  
การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน เก่ียวกับสิทธิ 
เสรีภาพและหน้าท่ี 
ทำอะไรได้  :  
 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับ 
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

สาระที่ ๓ 
เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    
เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
จำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  

๑. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร ์

รู้อะไร : 
1. ความหมายและความสำคัญ
ของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
2. ความหมายของคำว่าทรัพยากร
มีจำกัดกับ  ความต้องการมีไม่
จำกัด ความขาดแคลนการเลือก
และค่าเสียโอกาส 
ทำอะไรได้  : 
อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร ์

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

๒. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกจิ
ของชุมชนและประเทศ 

รู้อะไร : 
1. ความหมายและความสำคัญของ
การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หลักการในการบรโิภคที่ดี 
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค 
4. ค่านิยมและพฤติกรรมของการ
บริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน 
รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 
 
ทำอะไรได้  : 
วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซึ่ง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 

๓. อธิบายความเป็นมา
หลักการและความสำคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

รู้อะไร : 
1. ความหมายและความเป็นมา
ของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ความเป็นมาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทั้งโครงการตามพระราชดำร ิ
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3. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การประยุกต์ใช้ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต 
5. ความสำคัญ คุณค่าและ
ประโยชน์ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ทำอะไรได้  : 
อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

มาตรฐาน ส ๓.๒   
เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิและ
ความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสงัคมโลก 

๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและ
ความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง 
 

รู้อะไร : 
1. ความหมาย ประเภท และ
ความสำคัญของสถาบันการเงินที่
มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
2. บทบาทหน้าท่ีและความสำคัญ
ของธนาคารกลาง 
3. การหารายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 
ทำอะไรได้  : 
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 

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

๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

รู้อะไร : 
1. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน การ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 
2. ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
ประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไข 
ทำอะไรได้  : 
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
พ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจในประเทศ 

๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนด อุปสงค์และอุปทาน 
 

รู้อะไร : 
๑. ความหมายและกฎอุปสงค์ 
อุปทาน 
๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนดอุปสงค์และอุปทาน 
ทำอะไรได้  : 
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนด อุปสงค์และอุปทาน 
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๔. อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
 

รู้อะไร : 
๑. ความหมายและความสำคัญ
ของทรัพย์สินทางปัญญา 
๒. กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอ
สังเขป 
๓. ตัวอย่างการละเมิดแห่ง
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 
ทำอะไรได้ : 
อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน  ส  ๕.๑ 
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน 
ในระบบของ 
ธรรมชาติ  ใช้แผนที่
และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์  สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. วิเคราะห์ลักษณะ ทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย  ทวีป
ออสเตรเลียและ โอเชียเนีย  
โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล  

 รู้อะไร : 
การสืบค้นข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางสังคมของ
ประเทศไทย  ทวีปเอเชีย โอเชีย
เนีย โดยอาศัยเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
ทำอะไรได้ : 
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางสงัคมของประเทศ
ไทย ทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 
๒.นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น   

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

๒.  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด และลองจิจูด) เส้น
แบ่งเวลาและ เปรียบเทียบวัน
 เวลาของโลก 

คว   รู้อะไร : 
ความสัมพันธ์ของการหมุนรอบ
ตัวเองของโลกและระยะเชิงมุม
ระบบลองจิจูด  เป็นผลให้เวลา
ท้องถ่ิน  เวลามาตรฐานแต่ละ
ภูมิภาคของโลกต่างกัน 
ทำอะไรได้ : 
๑.คำนวณเวลาจากโจทย์ปัญหา
เวลาท้องถ่ิน เวลามาตรฐาน 
๒.อธิบายเขตเวลาของโลก 
เปรียบเทียบวันเวลาของประเทศ
ไทยกับทวีปต่างๆ 

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ภัย
พิบัติและผลกระทบ ในทวีป
เอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และ
โอเชียเนีย 

 รู้อะไร : 
 ภัยธรรมชาติสามารถระวังและ/
หรือป้องกันได้ 
ทำอะไรได้ : 
 นำเสนอแนวทางการป้องกันและ
ระวังภัยธรรมชาติ 
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มาตรฐาน ส ๕.๒  
เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

๑. สำรวจและระบุทำเลที่ต้ัง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
และสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและ โอเชียเนีย  

  รู้อะไร : 
ทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลียโอเชียเนีย ต้อง
มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์เอ้ืออำนวย 
 ทำอะไรได้ : 
 สำรวจและอธิบายทำเลที่ต้ัง
กิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผล ต่อทำเลที่ต้ังของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกจิและ
สังคมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

  รู้อะไร : 
การเลื่อนไหลทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชากรในภูมิภาค
เอเชีย ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย เกิด
จากการสิ่งแวด ล้อมทางกายภาพ 
และทางสังคมเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ทางกายภาพและสังคมมีผลต่อการ
เลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี 
สินค้า และประชากร 
ทำอะไรได้ : 
 อธิบายปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลทาง
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียโอเชียเนีย   

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพกับ
มนุษย์ ท่ีเกิดข้ึนในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและ โอเชีย
เนีย  

  รู้อะไร : 
 ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพกับ
มนุษย์ ท่ีเกิดข้ึนในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและ โอเชียเนีย 
  ทำอะไรได้ : 
 บอกปัญหาระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพกับมนุษย์ ท่ีเกิดข้ึน
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และ โอเชียเนีย 

๔. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการ ภัยพิบัติและการ
จัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนียที่
ย่ังยืน 
  

 รู้อะไร : 
แนวทางการจัดการ ภัยพิบัติและ
การจัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปเอเชีย  ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
 ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการ ภัย
พิบัติและการจัดการ ทรัพยากร



 

  
227 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และสิ่งแวดล้อม ในทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 
โครงสร้างรายวิชา  

รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติและ
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑  ม.๑/๑-๒ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย 

๔ ๘ 

๒ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ม.๑/๓ พุทธประวัติประสูติ เทวทูต ๔การแสวงหา
ความรู้ 
การบำเพ็ญทุกรกิริยา 

๔ ๘ 

๓ พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา  และ
ชาดก 

 

ส ๑.๑ ม.๑/๔ พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระมหากัสสปะ พระอุบาล ี
- อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขาชาดก 
- อัมพชาดก ติตติรชาดก 

๔ ๘ 

๔ หลักธรรม ส ๑.๑ ม.๑/๕-๘ 
 

- พระรัตนตรัยพุทธคุณ ๙ 
- อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
- ขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ 
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
- หลักกรรม ความหมายและคุณค่าอบายมุข ๖ 
- นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ (กายิก, 
เจตสิก) คิหิสุข 
- มรรค (ธรรมทีค่วรเจริญ) ไตรสิกขา 
กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔โกศล ๓ มงคล ๓๘ ไม่
คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบชูา 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๔ ๘ 

๕ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์

ส ๕.๑ ม.๑/๑-๒ - เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ (ลูกโลกแผนที่ กราฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ  
และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
- เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับ 
ทวีปต่างๆ 
- ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกับเวลา
ท้องถ่ิน 

๔ ๘ 

๖ ภัยธรรมชาติ
และการ 
ระวังภัย 

ส ๕.๑ ม.๑/๓ - ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชียออสเตรเลีย  โอ
เชียเนีย 

๔ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๗ การเปลี่ยนแปลง
ทาง 
ธรรมชาติของ
ทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ส ๕.๒ ม.๑/๑ - การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกจิ 
 สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
- การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
- แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนใน 
ชุมชนให้ใช้ได้นานข้ึน โดยมีจิตสำนึก 
รู้คุณค่าของทรัพยากร 
- แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย 

๔ ๘ 

๘ ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของ
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 

ส ๕.๒ ม.๑/๓-๔ -ทำเลที่ต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนียเช่น
ศูนย์กลางการคมนาคม 
-ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผล 
ต่อการเลื่อนไหลของความคิดเทคโนโลยี  
สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชียออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

๖ ๘ 

๙ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย 

ส ๕.๒  ม.๑/๒ -ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนียที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

๔ ๔ 

๑๐ ความรู้พ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร ์

ส ๓.๑ ม.๑/๑-๒ - ความหมายและความสำคัญของ 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
- ความหมายของคำว่าทรัพยากรมี 
จำกัดกับความต้องการมีไม่จำกัด ความ 
ขาดแคลน การเลือกและค่าเสีย 
โอกาส 
- ความหมายและความสำคัญของการ 
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หลักการในการบริโภคที่ดี 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
บริโภค 
- ค่านิยมและพฤติกรรมของการ 
บริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้ง 
ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว 

๖ ๘ 

๑๑ ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ๓.๑ ม.๑/๓ - ความหมายและความเป็นมาของ 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
- ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 และหลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้ง 
โครงการตามพระราชดำร ิ
- หลักการของเศรษฐกจิพอเพียง 
- การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

๔ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

พอเพียงในการดำรงชีวิต 
- ความสำคัญคุณค่าและประโยชน์ 
ของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงต่อ 
สังคมไทย 

๑๒ สถาบันการเงิน ส ๓.๒  ม.๑/๑ - ความหมาย ประเภท และความสำคัญของ
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
- บทบาทหน้าท่ีและความสำคัญของธนาคาร
กลาง 
- การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บรโิภค 
และสถาบันการเงิน 

๔ ๘ 

๑๓ ความร่วมมือ
และการแข่งขัน
ทางเศรษฐกจิใน 
ประเทศ 

ส ๓.๒  ม.๑/๒ - ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ 
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน การแข่งขันกัน 
ทางเศรษฐกจิในประเทศ 
- ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอ
แนวทางแก้ไข 

๔ ๔ 

๑๔ อุปสงค์และ
อุปทาน 

ส ๓.๒  ม.๑/๓ 
 

- ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด 
อุปสงค์และอุปทาน 

๔ ๔ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ส ๒๑๑๐๒ รายวิชา สังคมศึกษา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๒ 
  

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การปฏิบัติตนต่อ
พระสงฆ ์

ส ๑.๑  ม.๑/๙ -๑๐ 
ส ๑.๒  ม.๑/๒ 

ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิต แตกต่างกัน
ตามหลักความเชื่อและคำสอน ของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

๔ ๘ 

๒ การปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดี 

ส ๑.๒  ม.๑/๑ 
          ม.๑/๓ 
ส ๑.๑  ม.๑/๑๑ 

การบำเพ็ญประโยชน์ และการบำรุงรักษาวัด
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

๔ ๘ 

๓ ศาสนพิธี ส ๑.๒ ๑/๔ การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ 
หมู่ ๙ การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา คำอาราธนาต่างๆ   

๔ ๘ 

๔ วันสำคัญทาง
ศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๑/๕ ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ  
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียนการปฏิบัติตน 
ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาล
สำคัญ 

๔ ๘ 

๕ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ส ๓.๒  ม.๑/๔ - ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
- กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาพอสังเขป 
- ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละประเภท 

๔ ๘ 

๖ การคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

ส ๒.๑  ม.๑/๑ - กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
- กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ   
- ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

๖ ๑๐ 

๗ การเคารพใน
สิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 
 

ส ๒.๑ ม.๑/๔ - วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 
- ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 

๔ ๘ 

๘ การทำประโยชน์
ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

ส ๒.๑ ม.๑/๒ - บทบาทและหน้าทีของเยาวชนที่มีต่อสังคม
และประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคมปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 

๖ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

๙ คุณค่าของ
วัฒนธรรม 

ส ๒.๑ ม.๑/๓ -ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

๖ ๘ 

๑๐ สาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญ 

ส ๒.๒ ม.๑/๑ หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบัน 

๖ ๘ 

๑๑ การถ่วงดุลของ
อำนาจอธิปไตย 

ส ๒.๒ ม.๑/๒ -การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ
อธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๖ ๘ 

๑๒ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

ส ๒.๒ ม.๑/๓ - การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเก่ียวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 
- การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเก่ียวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 

๖ ๑๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ 
รู้และเข้าใจประวัติ 
ความสำคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ
และศาสนาอื่น  มี
ศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมเพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๑. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   

รู้อะไร : 
-นักเรียนรู้ถึงความเป็นมาของการ
เผยแผ ่พระพ ุทธศาสนาเข ้ าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือ
พระพุทธ  
-ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน 
ทำอะไรได้ : นักเรียนสามารถ
อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการ
นับถือพระพุทธ 
-ศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านใน
ปัจจุบัน 

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

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธ- ศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบถึงความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือในฐานะที่เป็น
รากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดก
ของชาติ 

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบถึงความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนอธิบายถึงความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดก
ของชาติ 

๔. อภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธ -ศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือกับ การพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม 

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนอธิบายความสำคัญของ
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคมได้ 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้เก่ียวกับพุทธประวัติ 
การผจญมาร  การตรัสรู้  การสัง่
สอน 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถสรุป วิเคราะห์
และอธิบายสรุปและวิเคราะห์ 
พุทธประวัติ การผจญมาร การ
ตรัสรู้ การสัง่สอนได้ 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้ประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
ได้แก่พระสารีบุตร พระโมคคัลลา
นะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิม
พิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาท
ชาดก 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
เลือกประพฤติปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างสาวกชกดกที่ได้ศึกษา 

๗. อธิบายโครงสร้าง และ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก 
หรือคัมภรี์ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบถึงโครงสร้าง และ
สาระสังเขปของพระไตรปิฎก  
หรือคัมภรี์ของพระพุทธศาสนา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบาย
โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎกได้ 

๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสจั ๔ 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด  เห็น
คุณค่าและนำไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้หลักธรรม พระรัตนตรัย  
อริยสัจ ๔  และพุทธศาสนสุภาษิต 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนทราบถึงธรรมคุณ และ
ข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  ตามท่ีกำหนด  เห็นคุณค่า
และนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนิน

รู้อะไร : 
 นักเรียนเห็นคุณค่าของการพัฒนา
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

จิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนบอกความสำคัญของ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ  หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบเน้ือหาเก่ียวกับบท
สวดมนต์แปล และ 
แผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎ
ฐาน เน้นอานาปานสติ  และนำ
วิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไปใช้ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถสวดมนต์แปล 
และแผ่เมตตาสามารถบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎ
ฐาน  เน้นอานาปานสติ 
ในชีวิตประจำวัน 

๑๑.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ เพ่ือการดำรงตนอย่าง
เหมาะสมในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือนำมาปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมพระพุทธศาสนา เพ่ือการ
ดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   
เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี  และธำรง
รักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  

๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคล  ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนทราบถึงการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ตาม
หลักทิศเบื้องหน้า  ในทิศ ๖ 

๑. มีสัมมาคารวะ / รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  
๒ มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ  
๔. ตรงเวลา /ชื่อสัตย์สุจริต  
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย  
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. มีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนที่ดี ตามท่ีกำหนด 
 

รู้อะไร : 
 นักเรียนปฏิบัติตนตามมรรยาท
ของความเป็นศาสนิกชนที่ดี อย่าง
การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาท
ของผู้เป็นแขก ฝึกปฏิบัติระเบียบ
พิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การยืน 
การให้ที่น่ัง  การเดินสวนการ
สนทนา การรับสิ่งของ การแต่ง
กายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล งานอวมงคล 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนมีมารยาทของความ
เป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

๖. มีระเบียบวินัย  
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน  
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้  
๙. มีสติ/ อยู่อย่างพอเพียง 

๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสน
พิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

รู้อะไร :  
นักเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตัก
บาตร การถวายภัตตาหารสิ่งของ
ที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้าม
สำหรับพระภิกษุ การถวาย
สังฆทาน  เครื่องสังฆทาน การ
ถวายผ้าอาบน้ำฝน การจัดเครื่อง
ไทยธรรม เครื่องไทยทาน การ
กรวดน้ำ การทอดกฐิน การ
ทอดผ้าป่า 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่า
ของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ๔. อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเน่ือง
กับวันสำคัญทางศาสนา และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่
เก่ียวกับวันสำคัญทางศาสนา 
อย่างหลักธรรมเบื้องต้นที่
เก่ียวเน่ืองในวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญ ระเบียบพิธีและ
การปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเท
โวโรหณะ 
 ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายคำสอนที่
เก่ียวกับวันสำคัญทางศาสนาและ
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

๕. อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม  
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  
เพ่ือนำไปสู่การยอมรับ และ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้ถึงความแตกต่างของศา
สนพิธีกรรมตามแนวปฏิศาสนพิธี/
พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาท่ี
ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายความ
แตกต่างของศาสนพิธีกรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่นๆ 
ได้ 

สาระที่ ๒ หน้าที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดำเนินชีวิต
ในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ 
เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองดี มี
ค่านิยมที่ดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่าง 
สันติสุข 
 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
 

รู้อะไร :  
๑. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว เช่น 
-  กฎหมายเก่ียวกับความสามารถ
ของผู้เยาว์    
-  กฎหมายบัตรประจำตัว
ประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัว
และมรดก เช่น  
การหมั้น การสมรส การ 
รับรองบุตร การรับบุตร 
บุญธรรม และมรดก 
๒.  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศ 
 - กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร 
และกรอกแบบแสดงรายการ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายและปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

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

๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

รู้อะไร :  
๑.สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย๒. แนวทาง
ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทำอะไรได้  :  
 บอกคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

๓. วิเคราะห์บทบาท  
ความสำคัญ และความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม  

รู้อะไร :  
บทบาท  ความสำคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคม เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง 
ทำอะไรได้  :  
 บอกบทบาท  ความสำคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคม 

๔. อธิบายความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือ
นำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน 

รู้อะไร :  
ความคล้ายคลงึและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วัฒนธรรม          เป็นปัจจัย
สำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน 

มาตรฐาน  ส ๒.๒ 
เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองในสังคม 
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
และธำรงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๑. อธิบายกระบวนการในการ
ตรากฎหมาย 
 

รู้อะไร :  
กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ข้ันตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 

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

๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 

รู้อะไร :  
เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง
สำคัญของระบอบการปกครองของ
ไทยหลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทำอะไรได้  :  
บอกข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง  
การปกครองที่มีผลกระทบต่อ 
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

สาระที่ ๓ 
เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    
เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การลงทุนและการออม 

รู้อะไร : 
๑. ความหมายและความสำคัญ
ของการลงทุนและการออมต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
๒. การบริหารจัดการเงินออมและ
การลงทุน ภาคครัวเรือน 
๓. ปัจจัยของการลงทุนและการ
ออมคือ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้ง
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต 
๔. ปัญหาของการลงทุนและการ
ออมในสังคมไทย 
ทำอะไรได้  : 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม 

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

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริกา 

รู้อะไร : 
๑. ความหมาย  ความสำคัญ และ
หลักการผลิตสินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน  
ว่ามีการผลิตอะไรบ้าง  ใช้วิธีการ
ผลิตอย่างไร มีปัญหาด้านใดบ้าง 
๓. มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่
มีผลต่อ การผลิตสินค้าและบริการ 
๔. นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์
การผลิตสินค้า 
๕. และบริการในท้องถ่ินทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สงัคม  และสิง่แวดล้อม 

๓. เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

รู้อะไร : 
๑. หลักการและเป้าหมายปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถ่ิน 
๓. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถ่ิน 
ทำอะไรได้  :  
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิต
ในท้องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. อภิปรายแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 

รู้อะไร : 
๑. การรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บรโิภค 
๒. กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บรโิภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ
และผลประโยชน์ตามกฎหมายใน
ฐานะผู้บริโภค 
๔. แนวทางการปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภค 
ทำอะไรได้  :  
อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

มาตรฐาน ส ๓.๒   
เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิและ
ความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสงัคมโลก 

๑. อภิปรายระบบเศรษฐกจิ
แบบต่างๆ  

รู้อะไร :   
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
ทำอะไรได้  :  
อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

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

๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

รู้อะไร : 
 หลักการและผลกระทบการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมภิาคเอเชีย 
ทำอะไรได้  : 
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

๓. วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากร  ในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

รู้อะไร : 
 การกระจายของทรัพยากรในโลก
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น  
น้ำมัน  ป่าไม้  ทองคำ  ถ่านหิน  
แร่ เป็นต้น 
ทำอะไรได้  : 
วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากร  ในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

๔. วิเคราะห์การแข่งขันทาง
การค้า ในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพ

รู้อะไร : 
การแข่งขันทางการค้าในประเทศ
และต่างประเทศ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

ทำอะไรได้  : 
วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า 
ในประเทศและต่างประเทศสง่ผล
ต่อ คุณภาพสินค้า ปริมาณการ
ผลิต และ ราคาสินค้า 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน  ส  ๕.๑ 
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ  และ
ความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน
และกัน ในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่
และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. วิเคราะห์ลักษณะ ทาง
กายภาพของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล 

 รู้อะไร : 
การรวบรวม วิเคราะห์ และ
นำเสนอข้อมูลทางลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะทางสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยอาศัย
เครื่องมือทางภูมศิาสตร ์
ทำอะไรได้ : 
 ๑.ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
รวบรวมข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 
๒.วิเคราะห์และนำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา 

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

๒. อธิบายมาตราส่วนทิศและ
สัญลักษณ ์

รู้อะไร : 
รู้มาตราส่วน ระยะ  ทิศทางของ
สัญลักษณ ์
ทำอะไรได้ : 
 อธิบายมาตราส่วน  ทิศและ
สัญลักษณ ์

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ภัย
พิบัติและผลกระทบ ในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา 

รู้อะไร : 
ภัยธรรมชาติสามารถระวังและ/
หรือป้องกันได้ 
ทำอะไรได้ : 
นำเสนอแนวทางการป้องกันและ
ระวังภัยธรรมชาติ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มี
จิตสำนึกและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

๑. สำรวจและระบุทำเลที่ต้ัง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
และสังคมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา  

  รู้อะไร : 
ทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
ทำอะไรได้ : 
 สำรวจและอธิบายทำเลที่ต้ัง
กิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม
ในทวีปในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกาโดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

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

๒.  วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
และปัจจัยทาง สังคมที่ส่งผลต่อ

 รู้อะไร : 
การเลื่อนไหลทางสังคมและ
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทำเลที่ต้ัง ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในทวีป
ยุโรป 
และทวีปแอฟริกา  

วัฒนธรรมของประชากรในในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา เกิดจาก
การสิ่งแวด ล้อมทางกายภาพ และ
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง
กายภาพและสังคมมีผลต่อการเลื่อน
ไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า 
และประชากร 
 ทำอะไรได้ : 
 อธิบายปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลทาง
สังคมและวัฒนธรรมในในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา  

๓.สืบค้น อภิปรายประเด็น 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพกับ
มนุษย์ ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา  

  รู้อะไร : 
 ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพกับ
มนุษย์ ท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา  
 ทำอะไรได้ : 
 บอกปัญหาระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพกับมนุษย์ ที่เกิดข้ึนใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

๔.วิเคราะห์แนวทางการจัดการ 
ภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ที่
ย่ังยืน 

รู้อะไร : 
แนวทางการจัดการ ภัยพิบัติและ
การจัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 
 ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการ ภัย
พิบัติและการจัดการ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในทวีปทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
242 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๒/๑ การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศไทย 

๔ ๘ 

๒ ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๒/๒ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติสถาบันหลักของ
สังคมไทยสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ
ครอบคลุมสังคมไทยการพัฒนาตนและ
ครอบครัว 

๔ ๘ 

๓ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ม.๒/๓-๔ สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติประสูติเทวทูต 
๔การแสวงหาความรู้การบำเพ็ญทุกรกิริยาพุทธ
สาวก พุทธสาวิกาพระมหากัสสปะ 
พระอุบาลีอนาถบิณฑิกะนางวิสาขาชาดกอัมพ
ชาดก ติตติรชาดก 

๔ ๘ 

๔ 
 
 

หลักธรรมทาง
ศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๒/๕ หลักธรรม 
พระรัตนตรัย 
พุทธคุณ ๙ อริยสัจ ๔ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

๔ ๘ 

๕ หลักธรรมทาง
ศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๒/๘ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 

๔ ๘ 

๖ การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ส ๑.๑ ม.๒/๖-๗ โยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบคุณ - โทษการสวด
มนต์แปล และแผ่เมตตาเป็นวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐานเน้น 

๔ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อานาปานสตินำวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๗ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์

ส ๕.๑ ม.๒/๑-๒ เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา 

๔ ๘ 

๘ ลักษณะกายภาพ
และสังคม 
ของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

ส ๕.๒ ม.๒/๑ -ลักษณะทางกายภาพและ 
สังคมของทวีปยุโรปและ 
แอฟริกา 

๖ ๘ 

๙ เศรษฐกิจสังคม
ของทวีปยุโรป
และแอฟริกา 

ส ๕.๒ ม.๒/๒-๓ -การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกจิสังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

๔ ๔ 

๑๐ สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และ
แอฟริกา   

ส ๕.๒ ม.๒/๓-๔ - ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในทวีป
ยุโรป และแอฟริกา   
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา ต่อ 
ประเทศไทย 

๖ ๘ 

๑๑ ระบบเศรษฐกิจ
การบริหาร
จัดการ 

ส ๓.๑  ม.๒/๑ 
 

- ความหมายและความสำคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกจิการ 
- บริหารจัดการเงินออมและการลงทุนภาค
ครัวเรือน 
- ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ยรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่นค่า 
ของเงินเทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 
- ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย 

๔ ๘ 

๑๒ การผลิตสินค้า ส ๓.๑   ม.๒/๒ 
 
 

- ความหมาย  ความสำคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถ่ินว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง ใช้วิธีการผลิตอย่างไรมีปัญหาด้าน 
ใดบ้าง 
- มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อการ 
ผลิตสินค้าและบริการ 
- นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า
และบริการในท้องถ่ินทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

๔ ๘ 

๑๓ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ๓.๑   ม.๒/๓ - หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
- สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถ่ิน 
- ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถ่ิน 

๔ ๔ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๔ กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค 

ส ๓.๑  ม.๒/๔ - การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภค 
- กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บรโิภคและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
-การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 
-แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

๔ ๔ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ส ๒๒๑๐๒ รายวิชา สังคมศึกษา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา      

ส ๑.๑ ม.๒/๑๐ 
ส ๑.๒ ม.๒/๓ 

การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นใส
ถานการณ์ต่างๆ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
เพ่ือนตามหลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

๔ ๘ 

๒ ศาสนสัมพันธ์ ส ๑.๑ ม.๒/๙ 
         ม.๒/๑๑ 

ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน
ตามหลักความเชื่อและคำสอน ของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตัวอย่างบุคคลในท้องถ่ินหรือประเทศที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือ
มีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 

๔ ๘ 

๓ มารยาทชาว
พุทธ 

ส ๑.๒ ม.๒/๑-๒ การบำเพ็ญประโยชน์ และการบำรุงรักษาวัด
และวิถีชีวิตของพระภิกษุบทบาท 
ของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม  การ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างการเข้าพบ
พระภิกษุการแสดงความเคารพ  การประนมมือ  
การไหว้ การกราบ การเคารพ พระรัตนตรัย 
การฟังเจริญพระพุทธมนต์  การฟังสวดพระ
อภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

๔ ๘ 

๔ ศาสนพิธี ส ๑.๒ ม.๒/๔ การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ 
๙ การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา คำอาราธนาต่างๆ   

๔ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๕ วันสำคัญทาง
ศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๒/๕ ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษาวันออกพรรษา  
วันเทโวโรหณะระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การ
ปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชา วัน
ธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 

๔ ๘ 

๖ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิ 

ส ๓.๒ ม.๒/๑-๔ 
 

-ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 
-หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 
-การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สง่ผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เช่น  น้ำมัน  ป่าไม้  ทองคำ  ถ่านหิน  แร่ เป็น
ต้น 
-การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๖ ๑๒ 

๗ พลเมืองดี ส ๒.๑ ม.๒/๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น 
-  กฎหมายเก่ียวกับความสามารถของผู้เยาว์    
-  กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและมรดก 
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร  การ
รับบุตรบุญธรรม  และมรดก 
- กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
- กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร และกรอกแบบ
แสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 

๘ ๑๒ 

๘ สถาบันทาง
สังคม 

ส ๒.๑ ม.๒/๒-๓ -สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
 เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะ 
พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย 
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

๖ ๘ 

๙ การเมืองการ
ปกครอง 

ส ๒.๒ ม.๒/๔ -บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว ถาบัน
การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ 
สถาบัน  ทางการเมืองการปกครอง 

๖ ๘ 

๑๐ กฎหมาย ส ๒.๒ ม.๒/๑-๒ -กระบวนการในการตรากฎหมาย  
-ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
-ข้ันตอนการตรากฎหมาย 

๘ ๑๒ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

-การมีส่วนร่วมของประชาชนใน กระบวนการ
ตรากฎหมาย 
-เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 
-หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 

๑๑ วัฒนธรรม ส ๒.๑ ม.๒/๔ วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย และซาอุดีอาระเบีย
ล้วนมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมเหล่าน้ีมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและ
แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย ท้ังด้านการแต่งกาย 
ภาษา ความเชื่อ และอาหาร 

๖ ๘ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ 
รู้และเข้าใจประวัติ 
ความสำคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือและ
ศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

๑. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก 
 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่าน้ัน
ในปัจจุบัน 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู้ประเทศต่างๆ 
ได้ 

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

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรม และ
ความสงบสุข 
แก่โลก 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบ
สุขให้แก่โลก 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความ
สงบสุขแก่โลก 

๓. อภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนับถือ กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักสัมมนา
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร นักเรียนศึกษาพุทธประวัติ
จากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  เช่น
ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปาง
ลีลา ปางประจำวันเกิด อีกท้ังยัง
สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ การ
ปฐมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ 
 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์พุทธ
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู ้จ ักการเลือกประพฤติ
ปฏ ิบ ั ต ิ ตนตามแบบอย ่ า งจาก
ประว ัต ิสาวก ชาดก/เร ื ่ อง เล่า
และศาสน ิกชนต ัวอย ่างตามที่
กำหนด ได ้แก ่ พระอ ัญญาโกณ
ฑัญญะ  พระมหาปชาบดีเถรี   
พระเขมาเถรี  พระเจ้าปเสนทิโกศล  
นันทิวิสาลชาดก  
สุวัณณหังสชาดก 
ทำอะไรได้ :  
 นักเร ียนสามารถวิเคราะห ์และ
ประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

๖. อธ ิบายส ังฆคุณ และข้อ
ธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ 
หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักข้อธรรมพระรัตนตรัย 
อริยสัจ ๔ และพุทธศาสนสุภาษิต 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายสังฆคุณ 
และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 
๔ หรือหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมใน
ก า ร พ ั ฒ น า ต น  เ พ่ื อ
เตร ี ยมพร ้ อมสำหร ั บการ
ทำงานและการมีครอบครัว 

รู้อะไร : 
 นักเร ียนรู ้จ ักการวิเคราะห์การ
ปฏ ิบ ัต ิตนตามหลักธรรมในการ
พัฒนาตน เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับ
การทำงานและการมีครอบครัว 
ทำอะไรได้ :  
 นักเร ียนสามารถวิเคราะห ์การ
ปฏ ิบ ัต ิตนตามหลักธรรมในการ
พัฒนาตน เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับ
การทำงานและการมีครอบครัว 
 

๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิตเพ่ือการเรียนรู้และดำเนิน
ชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย หรือ               การ

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้จักพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ๒ วิธี 
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
ทำอะไรได้ : 
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พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

  นักเร ียนสามารถพัฒนาจิตเพ่ือ
การเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาได้ 

๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้จักการสวดมนต์แปล และ
แผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน
เน้นอานาปานสติ 
นำว ิธ ีการบร ิหารจ ิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ทำอะไรได้ :  
น ักเร ียนสามารถสวดมนต ์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา
ด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนาได้ 

๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่าง
และยอมรับวิถีการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

รู้อะไร : 
นักเรียนเรียนรู ้วิถีการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   
เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี  และธำรง
รักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  

๑. วิเคราะห์หน้าท่ีและ
บทบาทของสาวก และปฏิบัติ
ตนต่อสาวก ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 
 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู ้หน้าที ่ของพระภิกษุใน
การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
และจริยวัตรอย่างเหมาะสม การ
ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน ศาสน
พิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตาม
ฐานะ 
ทำอะไรได้ : 
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์หน้าที่
และบทบาทของสาวก และปฏิบัติ
ตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

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

๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลัก
ศาสนา ตามท่ีกำหนด  

รู้อะไร : 
 นักเรียนเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศ
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เบื้องขวา ในทิศ ๖ ของ
พระพุทธศาสนา 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมต่อบุคคลอื่นๆ ตามหลัก
ทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ ของ
พระพุทธศาสนา 

๓.  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิก
ชนที่ดี 
 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธ
ตามพุทธปณิธาน ๔ ในมหา
ปรินิพพานสูตร 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ของศาสนิกชนที่ดีได้ 

๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

รู้อะไร : 
 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนในงาน
พิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล 
การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ต้ัง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวง
ด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  
การเตรียมเครื่องรบัรอง การจุดธูป
เทียน ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ
ถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทย
ธรรม การกรวดน้ำ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในศา
สนพิธี/พิธีกรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๕.  อธิบายประวัติวันสำคัญ
ทางศาสนาตามท่ีกำหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

รู้อะไร : 
 นักเร ียนรู ้ประวัติวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
อาทิ ว ันว ิสาขบูชา   (ว ันสำคัญ
สากล) วันธรรมสวนะและเทศกาล
สำคัญ หลักปฏิบัติตน : การฟังพระ
ธรรมเทศนา การแต่งกายในการ
ประกอบ ศาสนพิธีที่วัด การงดเว้น
อบายมุข การประพฤติปฏิบัติในวัน
ธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
ทำอะไรได้ :  
 นักเรียนสามารถอธิบายประวัติวัน
สำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
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๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้การปฏิบัติการแสดงตน
เ ป ็ นพ ุ ท ธม า ม ก ะ  ต ั ้ ง แ ต ่ ข้ั น
เตรียมการ และข้ันพิธีการ 
ทำอะไรได้ :  
นักเรียนรู้หลักการปฏิบัติการแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาพุทธได้ 

๗. นำเสนอแนวทางในการ
ธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 

รู้อะไร : 
นักเรียนรู้หลักการศึกษาเรียนรู้เรื่อง
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา 
การนำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส การศึกษาการรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ การปลูกจิตสำนึก
ในด้านการบำรุงรักษาวัดและพุทธ
สถานให้เกิดประโยชน์ 
ทำอะไรได้ :  
นักเรียนสามารถเสนอแนวทางใน
การธำรงรักษาศาสนาพุทธได้ 

สาระที่ ๒ หน้าที่
พลเมือง วฒันธรรม 
และการดำเนินชีวิต
ในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ 
เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองดี มี
ค่านิยมที่ดีงาม และ
ธำรงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสงัคม
โลกอย่าง 
สันติสุข 
 

๑. อธิบายความแตกต่างของ
การกระทำความผิดระหว่าง
คดีอาญาและ 
คดีแพ่ง 

รู้อะไร :  
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว เช่น 
-  กฎหมายเก่ียวกับความสามารถ
ของผู้เยาว์    
-  กฎหมายบัตรประจำตัว
ประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัว
และมรดก เช่น การหมั้น  
การสมรส การรับรองบุตร การรับ
บุตรบุญธรรม  และมรดก 
 
๒.  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศ 
 - กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร และ
กรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 
 ทำอะไรได้  :  
 อธิบายและปฏิบัติตนตาม 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ 

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

รู้อะไร :  
๑. ความหมาย และความสำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน 
๒. การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยตามวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม 
ทำอะไรได้  :  
 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม 
 

รู้อะไร :  
๑. ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 
๒. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม การ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม 
ทำอะไรได้  :  
 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

รู้อะไร :  
๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
เช่น การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ 
๒. สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ 
๓. แนวทางความร่วมมือในการลด
ความขัดแย้งและการสร้างความ
สมานฉันท์ 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

๕. เสนอแนวคิดในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก 

รู้อะไร :  
ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่าง
มีขันติธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  รุ้จักมองโลกในแง่ดี  สร้าง
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ทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภค
ด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว
และวัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเอง
และสิ่งต่างๆให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 

มาตรฐาน  ส .๒.๒ 
เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองในสังคม 
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
และธำรงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๑. อธิบายระบอบการปกครอง
แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

รู้อะไร :  
ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ที่
ใช้ในยุคปัจจุบัน เช่น การปกครอง
แบบเผด็จการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
ทำอะไรได้  :  
 อธิบายระบอบการปกครองแบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 

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

๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

รู้อะไร :  
ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของ
การปกครองของไทย กับประเทศ
อื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง การ
มีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ 

รู้อะไร :  
๑. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกต้ัง  การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
๒. อำนาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
๓. บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

๔. ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

สาระที่ ๓ 
เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑    
เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
จำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ

๑. อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

รู้อะไร : 
๑. ความหมายและประเภทของ
ตลาด 
๒. ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์
และอุปทาน 
๓. ความหมายและความสำคัญของ
กลไกราคาและการกำหนดราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 
๔. หลักการปรับและเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ 
ทำอะไรได้ : 

๑. มีสัมมาคารวะ / รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  
๒ มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ  
๔. ตรงเวลา /ชื่อสัตย์สุจริต  
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย  
๖. มีระเบียบวินัย  
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน  
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้  
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หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  

อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

๙. มีสติ/ อยู่อย่างพอเพียง 

๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

รู้อะไร : 
๑. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา
ท้องถ่ินทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. วิเคราะห์ปัญหาของท้องถ่ินโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ทำอะไรได้ : 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ ์

รู้อะไร : 
๑. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ   
๒. หลักการสำคัญของระบบ
สหกรณ ์
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ ์

มาตรฐาน ส ๓.๒   
เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกจิและ
ความจำเป็นของการ
ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสงัคมโลก 

๑. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

รู้อะไร : 
๑. บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
๒. บทบาทและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิต
สินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชน
ไม่ดำเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน 
โรงเรียน 
    ๒.๑ บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือ
พัฒนาประเทศของรัฐในระดับต่าง ๆ   
    ๒.๒ บทบาทการแทรกแซงราคา
และการควบคุมราคาเพ่ือการ
แจกจ่ายและการจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 

๑. มีสัมมาคารวะ / รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  
๒ มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ  
๔. ตรงเวลา /ชื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย  
๖. มีระเบียบวินัย  
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน  
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้  
๙. มีสติ/ อยู่อย่างพอเพียง 
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๓. บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย 
ทำอะไรได้ : 
อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

๒. แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบาย และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และ
ประเทศชาติ 

รู้อะไร : 
นโยบาย และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 
ทำอะไรได้ : 
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกจิของรัฐบาล
ที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และ
ประเทศชาติ 

๓. อภิปรายบทบาท
ความสำคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   

รู้อะไร : 
๑. บทบาทความสำคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
๒. ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
๓. กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  
ทำอะไรได้ :  
อภิปรายบทบาทความสำคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ   
 

๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิด
จากภาวะ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

  รู้อะไร : 
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 
ทำอะไรได้ : 
อภิปรายบทบาทความสำคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ   

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงาน และแนวทาง
แก้ปัญหา 
 

รู้อะไร : 
๑. สภาพและสาเหตุปัญหาการ
ว่างงาน 
๒. ผลกระทบจากปัญหาการ
ว่างงาน 
๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 
ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน 
และแนวทางแก้ปัญหา 
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๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการ
กีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ 

รู้อะไร : 
๑. การค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 
๒. สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง

การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ์
มาตรฐาน  ส  ๕.๑  
เข้าใจลักษณะของโลก
ทางกายภาพ  และ
ความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน 
ในระบบของธรรมชาติ  
ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ 
ค้นหา วิเคราะห์  สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.วิเคราะห์ลักษณะ ทาง
กายภาพของ  ทวีปอเมริกา
เหนือและ ทวีปอเมริกาใต้  โดย
เลือกใช้ แผนที่เฉพาะเรื่องและ 
เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ สืบค้น
ข้อมูล  

รู้อะไร : 
การรวบรวม วิเคราะห์  และ
นำเสนอข้อมูลทางลักษณะทาง 
กายภาพ ลักษณะทางสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ ต้อง
อาศัยเครื่องมือทางภูมศิาสตร ์
ทำอะไรได้ : 
 ๑.บอกชนิด ลักษณะ และวิธีการใช้
เครื่องมือทางภูมศิาสตร ์
๒. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพ่ือรวม
รวม วิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูล
ทางลักษณะทางกายภาพข้อมูล 
กายภาพ  ลักษณะทางสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้ 

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

๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ภัยพิบัติและผลกระทบ ใน
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

รู้อะไร : 
แนวทางการจัดการ ภัยพิบัติและ
การจัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้ 
 ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการ ภัย
พิบัติและการจัดการ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  
เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ

๑. สำรวจทำเลที่ต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ และ
สังคม ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้ 

 รู้อะไร : 
ทำเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมในอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ทำอะไรได้ : 
 สำรวจและอธิบายทำเลที่ต้ัง
กิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

๑. มีสัมมาคารวะ / รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  
๒ มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ  
๔. ตรงเวลา /ชื่อสัตย์สุจริต ๕. 
สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย  
๖. มีระเบียบวินัย  
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สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผล ต่อทำเลที่ต้ังของ
กิจกรรม ทางเศรษฐกจิและ
สังคม ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้ 

รู้อะไร : 
การเลื่อนไหวทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชากรในอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ เกิดจาก
การสิ่งแวด ล้อมทางกายภาพ และ
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง
กายภาพและสังคมมีผลต่อการเลื่อน
ไหลของความคิด เทคโนโลยี สินค้า 
และประชากร 
ทำอะไรได้ : 
 อธิบายปัจจัยทางกายภาพและสังคม
ที่มีผลต่อการเลื่อนไหลทางสังคมและ 
วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีป อเมริกาใต้ 

๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน  
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้  
๙. มีสติ/ อยู่อย่างพอเพียง 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อม ทาง
กายภาพกับมนุษย์ ท่ีเกิดข้ึนใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

รู้รู้อะไร : 
 ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ 
ที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีปอเมริกาใต้ 
ทำอะไรได้ : 
 บอกปัญหาระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพกับมนุษย์ ท่ีเกิดข้ึนใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

๔. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการ ภัยพิบัติและการ
จัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกำใต้ที่
ย่ังยืน  

รู้อะไร : 
แนวทางการจัดการ ภัยพิบัติและ
การจัดการ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกำใต้ที่ย่ังยืน 
ทำอะไรได้ : 
วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกำใต้ที่ย่ังยืน 

๕. ระบุความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศที่มีผลต่อ การจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

รู้อะไร : 
ความร่วมมือระหว่าง ประเทศที่มี
ผลต่อการจัดการทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
 ทำอะไรได้ : 
 อธิบายความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศที่มีผลต่อ การจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 
   

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 

ส ๓.๑ ม.๓/๑ - ความหมายและประเภทของตลาด 
- ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
- ความหมายและความสำคัญของกลไกราคา
และการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกจิ 
- หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

๔ ๘ 

๒ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส ๓.๑ ม.๓/๒-๓ - สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถ่ินทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม 
- วิเคราะห์ปัญหาของท้องถ่ินโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

๔ ๘ 

๓ คดีอาญาและ
คดีแพ่ง 

ส ๒.๑ ม.๓/๑-๒ - ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาและโทษ 
- ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง และ
โทษ 
- ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา เช่น 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
- ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง เช่น  การทำ
ผิดสัญญา  การทำละเมิด 

๔ ๘ 

๔ อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ส ๒.๑ ม.๓/๓ - ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมสากลการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม        
- การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

๔ ๘ 

๕ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง 

ส ๒.๑ ม.๓/๔-๕ - ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่นการเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกจิ สังคม 
- ความเชื่อสาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
- แนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง
และการสร้างความสมานฉันท์ 

๔ ๘ 

๖ ระบอบการ
ปกครอง 

ส ๒.๒ ม.๓/๑-๒ - ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบเผด็จการ 
- การปกครองแบบประชาธิปไตยเกณฑ์การ
ตัดสินใจ 
 

๔ ๘ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๗ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 

ส ๒.๒ ม.๓/๓ - บทบัญญัติขอรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
- การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐอำนาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
- บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
- ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

๔ ๘ 

๘ ระบบการเมือง
การปกครอง 

ส ๒.๒ ม.๓/๔ - ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทย 
- แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖ ๘ 

๙ 
 

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๓/๑-๒ - การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่าน้ันในปัจจุบันความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก 

๔ ๔ 

๑๐ ความสำคัญขอ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๓/๓-๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (ที่
สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ 
๖ ) 
ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ  
เช่น ปางมารวิชัยปางปฐมเทศนา 
ปางลีลาปางประจำวันเกิด 
สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติปฐมเทศนา 
โอวาทปาฏิโมกข์ 

๖ ๘ 

๑๑ ประวัติสาวก 
ชาดก 

ส ๑.๑ ม.๓/๕ พระอัญญาโกณฑัญญะ 
พระมหาปชาบดีเถรี 
พระเขมาเถรี 
พระเจ้าปเสนทิโกศล 
นันทิวิสาลชาดก 
สุวัณณหังสชาดก 

๔ ๘ 

๑๒ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ม.๓/๖ พระรัตนตรัยสังฆคุณ ๙ 
อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  
ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรมวัฏฏะ ๓ ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา  
มานะ ทิฎฐิ)นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) อัตถะ ๓ 

๔ ๘ 

๑๓ การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม   

ส ๑.๑ ม.๓/๗ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบ  โยนิโสมนสิการ   
๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจัย 

๔ ๔ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๔ คุณค่าของการ
พัฒนาจิตเพ่ือ
การเรียนรู้ 

ส ๑.๑ ม.๓/๘ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโส
มนสิการ  ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 

๔ ๔ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓ รายวิชา สังคมศึกษา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์

ส ๕.๑ ม.๓/๑ เครื่องมือทางภูมศิาสตร์ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใต้ 

๔ ๘ 

๒ ลักษณะทาง
กายภาพและ 
สังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือ  

ส ๕.๑ ม.๓/๒-๓ ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ 

๔ ๘ 

๓ วัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกา 
เหนือและ
อเมริกาใต้ 

ส ๕.๒ ม.๓/๑ การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

๔ ๘ 

๔ สิ่งแวดล้อมใน
ทวีป อเมริกา 
เหนือและ
อเมริกาใต้ 

ส ๕.๒ ม.๓/๒-๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ปัญหาเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและ 
อเมริกาใต้ 

๔ ๘ 

๕ บทบาทของ
รัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 

ส ๓.๒ ม.๓/๑-๒ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ บทบาทและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิตสินค้า 

๔ ๘ 

๖ การบริหารจิต
และเจริญ
ปัญญา 

ส ๑.๑ ม.๓/๙ สวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้และเข้าใจวิธี
ปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสตินำวิธีการ
บริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน    

๖ ๑๒ 

๗ วิถีการดำเนิน
ชีวิตของศาสนิก
ชนศาสนาอื่น 

ส ๑.๑  ม.๓/๑๐ วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ ๘ ๑๒ 

๘ หน้าท่ีและ
บทบาทของ
สาวก 

ส ๑.๒ ม.๓/๑-๒ หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติ ตามหลักพระ
ธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสมการ
ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน ศาสนพิธีที่บ้าน 
การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับ
พระภิกษุตามฐานะการเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลัก
ทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา 

๖ ๘ 

๙ การปฏิบัติ
หน้าท่ีของศา
สนิกชนที่ดี 
 

ส ๑.๒ ม.๓/๓-๔ การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ 
ในมหาปรินิพพานสูตรพิธีทำบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ต้ัง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียมเครื่อง

๖ ๘ 
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 รับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ 
การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรมการ
กรวดน้ำ 

๑๐ วันสำคัญทาง
ศาสนา 

ส ๑.๒ ม.๓/๕ ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย  วันวิสาขบูชา  (วันสำคัญสากล)
วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญหลักปฏิบัติ
ตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  การแต่งกายใน
กาประกอบ ศาสนพิธีที่วัด การงดเว้นอบายมุข   
การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาล
สำคัญ 

๘ ๑๒ 

๑๑ การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
 

ส ๑.๒ ม.๓/๖-๗ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะข้ันเตรียมการข้ัน
พิธีการการศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา  นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาสการศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธการปลูกจิตสำนึกในด้านการ
บำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

๖ ๘ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

รายวิชาประวัติศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด รายวิชาประวัติศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๔ 
ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๑.๑ 
เข้าใจความหมาย 
ความสำคัญของ
เวลา และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญ
ของเวลา และช่วงเวลาสำหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์  
ความสัมพันธ์และความสำคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้
เวลา ช ่วง เวลาและย ุคสม ัยที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย 

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. เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร ์

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจที่มาของ
ศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / 
ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.  
- วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และ
ตัวอย่างการเทียบ 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้
ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

๓. นำวิธีการทางประวัติศาสตร์
มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

รู้อะไร : 
ผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมายและ
ความสำคัญของประวัติศาสตร์และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ 
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
ทำอะไรได้ : 
- ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่าง
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
( เชื่อมโยงกับ มาตรฐาน ส ๔.๓) 
เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก สมัย
สุโขทัย เป็นต้น 
- นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์
ไทยที่มีอยู่ในท้องถ่ินตนเองในสมัย
ใดก็ได้  (สมัยก่อนประวัติศาสตร์   
สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  



 

  
266 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  สมัย
รัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์
สำคัญในสมัยสุโขทัย 

มาตรฐาน ส ๔.๒     
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์และ  
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่าง
ต่อเน่ือง ตระหนักถึง
ความสำคัญและ
สามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดข้ึน  

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจที่ต้ังและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
ทำอะไรได้ : 
ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

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

๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

รู้อะไร : 
ผ ู ้ เร ียนร ู ้ และเข ้าใจที ่ต ั ้ ง และ
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช ่นแหล่งมรดกโลกในประเทศ
ต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทำอะไรได้ : 
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงอิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไ ท ย ท ี ่ ม ี ต ่ อ พ ัฒ น า กา รของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
เข ้าใจความเป ็นมา
ข อ ง ช า ต ิ ไ ท ย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก  ความ
ภูมิใจและธำรงความ
เป็นไทย 

๑. อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย
ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราว
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย โดยสังเขปได้ 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมา
รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรี
วิชัยตามพรลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 
/ รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น 
ล้านนา นครศรีธรรมราช สุพรรณ
ภูมิ เป็นต้น 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่
  
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ 
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย และ  ปัจจัยที่
เก่ียวข้อง (ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก ) 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถอธิบายพัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
- วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น 
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
สำคัญ ศิลปกรรมไทย 
- ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย 
เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสงัคมโลก  
- ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย   

๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

จำนวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติศาสตร์
กาลเวลาและ
วิธีการทาง
ประวัติ 
ศาสตร์การแบ่ง
เวลาทาง
ประวัติ 
ศาสตร์และการ
นับศักราชใน
ประวัติศาสตร์
ไทย 

ส ๔.๑ ม.๑/๑-๒ -ความสำเร็จของเวลาและช่วงเวลาสำหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร ์
- ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบัน 
- ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่
ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
- ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./
ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
- วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการ
เทียบศักราช 

๑๐ ๕๐ 

๒ พัฒนาการของ
รัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ 

ส ๔.๒ ม.๑/๑-๒ 
ส ๔.๓ ม.๑/๒ 

- ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผล 
   ต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
- พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย
ที่มีการพัฒนาของสังคมไทยปัจจุบัน 

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔   รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ /ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

จำนวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความเป็นมา
และการต้ังหลัก
แหล่งใน
ดินแดน
ประเทศไทย 

ส ๔.๑ ม.๑/๓ -ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัยทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐาน
ชั้นรอง 
- นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถ่ิน
ตนเองในสมัยใดก็ได้ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญใน
สมัยสุโขทัย) 

๑๐ ๕๐ 

๒ พัฒนาการใน
สมัยอาณาจักร
สุโขทัย 

ส ๔.๓ ม.๑/๑-๓ 
 

- สมัยก่อนประวัติศสาตร์ใน ดินแดนไทย 
โดยสังเขป 
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตามพร
ลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น 
- รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูม ิ
- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  และปัจจัยที่
เก่ียวข้อง (ปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก) 
- พัฒนาการของอาณาจักร สุโขทัยในด้านการ
ปกครอง เศรษฐกจิ  สังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
- วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย
วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ  ศิลปกรรมไทย  
ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น  
การชลประทาน เครื่องสงัคโลก 
- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๔
ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     
เข้าใจความหมาย 
ความสำคัญของเวลา 
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ 

๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่าง ๆ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  
อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทำ หรือผู้เก่ียวข้อง  
สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่
อยู่ในท้องถ่ินของตนเอง หรือ
หลักฐานสมัยอยุธยา ( เชื่อมโยง
กับ มาตรฐาน ส ๔.๓ ) 

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. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างความจรงิกับข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
๓. เห็นความสำคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการแยกแยะ
ระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูล และการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาเอกสาร  ต่าง ๆ 
ในสมัยอยุธยา และธนบุรี ( 
เชื่อมโยงกับ มาตรฐาน ส ๔.๓ ) 
เช่น ข้อความบางตอน ในพระราช
พงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ /ตัวอย่างการตีความ
ข้อมูลจากหลักฐานที่แสดง
เหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยา
และธนบุรี 

มาตรฐาน ส ๔.๒     
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงที่ต้ังและ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย

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

ความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่าง
ต่อเน่ือง ตระหนักถึง
ความสำคัญและ
สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  

ตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป  
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึง
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
(ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

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

๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงที่ต้ังและ
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
ทำอะไรได้ : 
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงอิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

มาตรฐาน ส ๔.๓  
เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา และธนบุรีใน
ด้านต่างๆ 
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
๓. ระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนา
ชาติไทยในยุคต่อมา 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงการสถาปนา
อาณาจักรอยุธยา /ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึง
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ในด้านการเมืองการปกครอง 
สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
- สาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ ๑ และการกู้เอกราช 
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยา เช่น การควบคุม
กำลังคน และศิลปวัฒนธรรม 
- การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ 
การกู้เอกราช และการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรี 
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุรี 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 
ผลงานของบุคคลสำคัญของไทย
และต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์
ชาติไทย 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๔. มีระเบียบวินัย 
๕. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๖. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

(ตัวชี้วัด) 
สาระการเรียนรู ้

จำนวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๒/๑ - วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อย่างง่ายๆ 
เช่นการศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือ ผู้ที่
เก่ียวข้อง สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
- ตัวอย่างการประเมินความน่า เชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถ่ิน
ของตนเอง หรือหลักฐานสมัยอยุธยา (เชื่อมโยง
กับ มฐ. ส ๔.๓) 

๔ ๒๐ 

๒ ความจริง
เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๒/๒ -ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
ในสมัยอยุธยาและ ธนบุรี (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 
๔.๓) เช่น ข้อความบางตอนในพระ ราช
พงศาวดารอยุธยา/จดหมาย เหตุชาวต่างชาติ 

๔ ๒๐ 

๓ ประวัติศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือ 

ส ๔.๑ ม.๒/๓ - ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก หลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
- การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ความสำคัญของการวิเคราะห์ ข้อมูลและการ
ตีความทางประวัติศาสตร์ 

๔ ๒๐ 

๔ สังคม 
เศรษฐกิจ
การเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย 

ส ๔.๒ ม.๒/๑ - ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆ ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป 
- พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกจิและการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้) 

๔ ๒๐ 

๕ อารยธรรมโลก ส ๔.๒ ม.๒/๒ - ที่ต้ังและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 



 

  
273 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔  รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

จำนวน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ พัฒนาการของ
อาณาจักร
อยุธยาและ
ธนบุรี 

ส ๔.๓ ม.๒/๑ - การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
 

๗ ๓๐ 

๒ ความ
เจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักร
อยุธยา 

ส ๔.๓ ม.๒/๒ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
- พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ในด้าน
การเมืองการปกครองสงัคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๗ ๔๐ 

๓ มรดกของชาติ
สมัยอยุธยาและ
ธนบุรี 

ส ๔.๓ ม.๒/๓ - การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และการกู้ 
เอกราช 
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมกำลังคนและศิลปวัฒนธรรม 
- การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้เอกราช
และสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย สมัยธนบุรี 
- วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคล
สำคัญของไทย และต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์
ชาติไทย 

๖ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชา ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๔ 
ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     
เข้าใจความหมาย 
ความสำคัญของเวลา 
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มา
วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ 

๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจข้ันตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท้องถ่ิน
ตนเอง 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์และนำ
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว และท้องถ่ินของ
ตน 

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. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ี
ตนสนใจ 

มาตรฐาน ส ๔.๒     
เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้าน
ความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลง ของ
เหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 
ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจที่ต้ังและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของภูมภิาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 
ทำอะไรได้ :  
 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึง
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 
/อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่
มีผลต่อพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก /ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น 
สงครามโลกครัง้ที่ ๑  ครั้งที่ ๒  
สงครามเย็น  องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

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. วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความ
ร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจน
ความพยายามในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง 

มาตรฐาน ส ๔.๓ 
เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความรัก  ความ
ภูมิใจและธำรงความ
เป็นไทย 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 

รู้อะไร : 
 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวการ
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราช
ธานีของไทย / ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ทำอะไรได้ :  
ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของ

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
๓.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
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 มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อ
การพัฒนาชาติไทย 

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์
จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ / 
พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง 
การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามช่วงสมัยต่าง 
- เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น 
การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัย
รัชกาลที่ ๔  การปฏิรูปประเทศใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ การเข้าร่วม
สงครามโลกครัง้ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผล
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของไทยต้ังแต่
เปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึง
ปัจจุบันในสังคมโลก 

๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๔.วิเคราะห์บทบาทของไทยใน
สมัยประชาธิปไตย 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๒  รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

จำนวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เวลาและช่วง
สมัยเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ - ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิด 
ข้ึนในท้องถ่ินตนเอง 
- วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๖ ๓๕ 

๒ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๓/๒ - นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและ
ท้องถ่ินของตน 

๔ ๓๕ 

๓ พัฒนาการของ
มนุษยชาติ 

ส ๔.๒ ม.๓/๑-๒ - ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 
- พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) 
โดยสังเขป 
- อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
- ความร่วมมือและความขัดแย้ง ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๑๐ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๔     รายวิชา ประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

จำนวน
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ พัฒนาการ 
ประวัติศาสตร์ 
สมัย
รัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ม.๓/๑-๒ - การสถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี
ของไทย 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความ
เจริญรุ่งเรืองของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์
จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความ
มั่นคงของชาติ 
- พัฒนาการของไทยในสมัยรัตน-โกสินทร์
ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกจิ
และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม ช่วง
สมัยต่าง 

๑๐ ๕๐ 

๒ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยใน
สมัย
รัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ม.๓/๓-๔ - เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อ
การพัฒนาชาติไทย เช่น การทำสนธิสัญญา
เบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ การปฏิรูปประเทศ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยวิคราะห์สาเหตุปัจจัย
และผลของเหตุการณ์ต่างๆ  
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรมไทยในสมัรัตน
โกสินทร์ บทบาทของไทยต้ังแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

๑.  อธิบายความสำคัญของระบบ
ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มี
ผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่น 

 

รู้อะไร 
  ความสำคัญของระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายความสำคัญของระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ 

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. อธิบายความสำคัญของ
ระบบประสาทและระบบต่อม
ไร้ท่อท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

รู้อะไร 
  วิธีการดูแลรักษาระบบประสาท
และต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบ
ประสาทและต่อมไร้ท่อให้ทำงาน
ตามปกติ 

๓.  วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทางร่างกายของ
ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รู้อะไร 
 ภาวะการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายของตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทำอะไร 
ได้วิเคราะห์และติดตามการ
เจริญเติบโตเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
จะทำให้ทราบพัฒนาการของ
ตนเอง 

๔.  แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

รู้อะไร 
แนวทางการพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตสมวัย 
ทำอะไรได้ 
ค้นหา / สืบค้น กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติตาม  ประเมินผล นำผลมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

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

๑. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทาง
เพศอย่างเหมาะสม 
 

รู้อะไร 
    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์   พัฒนาการทาง
เพศ  และวิธีการปรับตัวอย่าง
เหมาะสม 
ทำอะไรได้ 
    อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 

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

๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

รู้อะไร 
   ทักษะการปฏิเสธตาม
สถานการณ์เพ่ือป้องกันตนเองจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
ทำอะไรได้ 
ใช้ทักษะการปฏิเสธตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

สาระที่ ๓ การ
เคลื่อนไหว  การออก
กำลังกาย  การเล่น
เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   
เข้าใจ  มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม  
และกีฬา 
 

๑. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทาง
เพศ   อย่างเหมาะสม 
 

รู้อะไร 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ พัฒนาการทางเพศ  และ
วิธีการปรับตัวอย่างเหมาะสม 
ทำอะไรได้ 
อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ 

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. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

รู้อะไร 
ทักษะการปฏิเสธตามสถานการณ์
เพ่ือป้องกันตนเองจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
ทำอะไรได้ 
ใช้ทักษะการปฏิเสธตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน พ ๓.๒    
รักการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการ
เล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ  
มีวินัย  เคารพสิทธิ 
กฎ  กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขัน  และ
ชื่นชม  ใน
สุนทรียภาพของการ
กีฬา 
 

๑. อธิบายความสำคัญของการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

รู้อะไร 
    ความสำคัญของการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายความสำคัญของการออก
กำลังกายและเล่นกีฬาที่ชอบ 

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. ออกกำลังกายและเลือกเข้า
ร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด  
ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ  พร้อมทั้งมีการ
ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

รู้อะไร 
  การออกกำลังกายและการเลือก
เข้าร่วมเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ตามความถนัด  ความสนใจ 
ทำอะไรได้ 
  ประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น 

๓. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  และ
ข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 

รู้อะไร 
  กฎ กติกาและข้อตกลงในการ
เล่นเกมและแข่งขันกีฬา 
ทำอะไรได้ 
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาและข้อตกลง
ของเกมและชนิดกีฬาที่เลือกเล่น 
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๔. วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
และนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็น
ระบบ 

รู้อะไร 
  รูปแบบ วิธีการรุกและป้องกัน 
ในการเล่นกีฬาที่เลือก 
ทำอะไรได้ 
วางแผนและปฏิบัติตามโดยนำ
วิธีการรุกและป้องกันไปใช้ในการ
เล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ 

๕. ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการ
ทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

รู้อะไร 
  การเล่น การแข่งขันกีฬา และ
การทำงานเป็นทีม 
ทำอะไรได้ 
ให้ความร่วมมือในการเล่น การ 
แข่งขันกีฬา และการทำงานเป็นทีม 

๖. วิเคราะห์เปรียบเทียบและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
ผู้อื่น 

รู้อะไร 
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่น
กีฬาของตนเองกับผู้อื่น 
ทำอะไรได้ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่น
กีฬาของตนเองกับผู้อื่น 

สาระที่ ๔ การสร้าง
เสริมสุขภาพ  
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑    
เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพ
เพ่ือสุขภาพ 
 

๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
กับวัย 

รู้อะไร 
หลักการเลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 
ทำอะไรได้ 
เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

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. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

รู้อะไร 
   ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการทั้งการขาดสารอาหาร
และภาวะโภชนาการเกิน 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

๓. ควบคุมน้ำหนักของตนเอง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รู้อะไร 
 วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเอง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 
ทำอะไรได้ 
  ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๔. การสร้างเสริมและปรับปรงุ
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 

รู้อะไร 
  วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ 
ทำอะไรได้ 
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
นำผลมาสร้างเสริมและปรับปรุง  
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สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง  
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ  อุบัติเหตุ  
การใช้ยา  สารเสพติด  
และความรุนแรง 
 

๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
 

รู้อะไร 
  หลักการปฐมพยาบาลและการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 
ทำอะไรได้ 
  แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและ 
ปลอดภัย 

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. อธิบายลักษณะอาการของผู้
ติดสารเสพติดและการป้องกัน
การติดสารเสพติด 

รู้อะไร 
  ลักษณะและอาการของผู้ติดสาร
เสพติด รวมทั้งการป้องกันการติด
สารเสพติด 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายลักษณะและอาการของผู้
ติดสารเสพติดและแนวทางการ
ป้องกันการติดสารเสพติด 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ
การใช้สารเสพติดกับการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

รู้อะไร 
  การใช้สารเสพติดเป็นสาเหตุการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้
สารเสพติดกับการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ 

๔. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้
ลด  ละ  เลิกสารเสพติด โดยใช้
ทักษะต่าง ๆ 

รู้อะไร 
  ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้
ลด ละ เลิกสารเสพติด 
ทำอะไรได้    
  ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สาร
เสพติด โดยการใช้ทักษะสื่อสาร
อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะการ
ตัดสินใจ  ทักษะการแก้ปัญหา 
ฯลฯ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๑    รายวิชา สุขศึกษา ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของมนุษย์ 

พ ๑.๑ ม.๑/๑-๔ -ความสำคัญของระบบประสาท และ ระบบ  
ต่อมไร้ท่อท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

๒ ๑๕ 

 -วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้
ท่อให้ทำงานตามปกติ 

๒ ๑๕ 

 -ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

๓ ๑๕ 

 แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต
สมวัย 

๓ ๑๕ 

๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 

พ ๒.๑ ม.๑/๑-๒ -การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ 
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 
- การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทาง
เพศ 
- การเบี่ยงเบนทางเพศ 

๘ ๒๐ 

 -ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกันการถูกล่วงละเมิด    
ทางเพศ 

๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
284 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๓   รายวิชา สุขศึกษา ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การสร้างเสริม
สุขภาพ 
สมรรถภาพ
และการ
ป้องกันโรค 

พ ๔.๑ ม.๑/๑-๔ - หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ๓ ๑๐ 
 - ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 

- ภาวะการณ์ขาดสารอาหาร 
- ภาวะโภชนาการเกิน 

๓ ๑๕ 

 - วิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่   ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

๔ ๒๕ 

 -วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบ 

  

๒ ความปลอดภัย
ในชีวิต 

พ ๕.๑ ม.๑/๑-๔ - วิธีการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ๒ ๑๐ 
 - ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 

- อาการของผู้ติดสารเสพติด 
- การป้องกันการติดสารเสพติด 

๒ ๑๐ 

 ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

๒ ๑๐ 

 ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสาร
เสพติด 
- ทักษะการคิดวิเคราะห ์
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการตัดสินใจ 
- ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
  



 

  
285 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๒   รายวิชา พลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ สร้าง
ความคุ้นเคยกับ
การเคลื่อนไหว 

พ ๓.๑ ม.๑/๑ -กฎ กติกา กีฬาเทเบิลเทนนิส 
-การสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ ์

๕ ๒๐ 

๒ กีฬาเทเบิล
เทนนิส 

พ ๓.๑ ม.๑/๒ -การเดะลูกเทเบิลเทนนิส 
 

๕ ๓๐ 

๓ กิจกรรม
นันทนาการ
จากลูกปิงปอง 

พ ๓.๑ ม.๑/๓   
 

-การตีลูกด้านหน้ามือ 
-การตีลูกหลังมือ 

๑๐ ๕๐ 

  รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ๒๑๑๐๔   รายวิชา พลศึกษา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กีฬาเทเบิล
เทนนิส 

พ ๓.๒ ม.๑/๑-๒ -การเสริฟลูกเทเบิลเทนนิส 
 

๓ ๒๐ 

พ ๓.๒ ม.๑/๓    กฎ กติกา การเล่นเกมและการแข่งขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิส 

๓ ๒๐ 

พ ๓.๒ ม.๑/๔ -การรับลูกเสริฟ 
-การตีโต้ 

๖ ๒๐ 

พ ๓.๒ ม.๑/๕-๖ การเล่น การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ๘ ๔๐ 
   รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
และสติปัญญาในวัยรุ่น 

รู้อะไร 
  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญาในวัยรุ่น 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

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. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ในวัยรุ่น 
 

รู้อะไร 
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในวัยรุ่น   
ทำอะไรได้ 
  อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวัยรุ่น 

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

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
 

รู้อะไร 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติใน
เรื่องเพศ 
ทำอะไรได้ 
  ระบุและสรุปปัญหารวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

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. วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

รู้อะไร 
  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวัยรุ่น 

๓. อธิบายวิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  เอดส์  และการ
ต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค ์

รู้อะไร 
 วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เอดส์ และการต้ังครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค ์
ทำอะไรได้ 
  ระบุวิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทาง
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เพศสัมพันธ์ เอดส์ และการ
ต้ังครรภ์โดยไม่พึงประสงค ์

๔. อธิบายความสำคัญของ
ความเสมอภาคทางเพศ และ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 

รู้อะไร 
๑. ความสำคัญของความเสมอภาค
ทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
อย่างเหมาะสม  
๒. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทางเพศ 
ทำอะไรได้ 
๑. อธิบายความสำคัญของความ
เสมอภาคทางเพศและสรุปแนว
ทางการวางตัวต่อเพศตรงข้ามได้
อย่างเหมาะสม 
๒. ระบุปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางเพศ 

สาระที่ ๓ การ
เคลื่อนไหว  การออก
กำลังกาย  การเล่น
เกม  กีฬาไทย  และ
กีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   
เข้าใจ  มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว  กิจกรรม
ทางกาย  การเล่นเกม  
และกีฬา 
 

๑.   นำผลการปฏิบัติตน
เก่ียวกับทักษะกลไก และทักษะ
การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
บริบทของตนเอง 
 

รู้อะไร 
  หลักการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะ
กลไก และทักษะการเคลื่อนไหวใน
การเล่นกีฬา 
ทำอะไรได้ 
  ปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไก 
และทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
-  ปฏิบัติจริง 
-  สรุปผลการปฏิบัติตนมาเป็นวิธีที่
เหมาะสมในบริบทของตนเอง 

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.  เล่นกีฬาไทย และกีฬา

สากล ทั้งประเภทบคุคลและทีม
ได้อย่างละ ๑ ชนิด 

รู้อะไร 
  การเล่นกีฬาไทยและสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและทีม   
ทำอะไรได้ 
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลตาม
ชนิดที่เลือกได้ทั้งประเภทบุคคล
และทีม 

๓..  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ส่งผลต่อการเล่นกีฬา และ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

รู้อะไร 
  ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬา 
และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
   ทำอะไรได้ 
  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
การเล่นกีฬา และกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 
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๔.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย 
๑  กิจกรรม และนำความรู้และ
หลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ 

อะไร 
  หลักการ ความรู้ วิธีการจัด
กิจกรรม 
นันทนาการ 
ทำอะไรได้ 
  ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรม
นันทนาการไปขยายผลการเรียนรู้
ให้กับผู้อื่น 

มาตรฐาน พ ๓.๒   
รักการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการ
เล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ  
มีวินัย  เคารพสิทธิ  
กฎ  กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา  มีจิต
วิญญาณในการ
แข่งขัน  และชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
 

๑. อธิบายสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่
เกิดจากการออกกำลังกาย และ
เล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถี
ชีวิต 

รู้อะไร 
  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ที่เกิดจากการออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬาเป็นประจำจน
เป็นวิถีชีวิต 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
และปฏิบัติการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาให้เป็นประจำจนเป็นวิถี
ชีวิตต่อไป 

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.  เลือกเข้ากิจกรรมการออก
กำลังกาย  เล่นกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง 
๓. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่
เลือก 

รู้อะไร 
  การออกกำลังกาย เล่นกีฬา ตาม
ความถนัด  แนวทางการพัฒนา
ตนเองตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
ทำอะไรได้ 
  ๑. เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออก
กำลังกาย เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลทั้งประเภทบคุคลและทีม 
   ๒. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง 

๔. วางแผนการรุกและการ
ป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือก
และนำไปใช้ในการเล่นอย่าง
เหมาะสมกับทีม 

รู้อะไร 
  ๑. รูปแบบ กลวิธีการรุก การ
ป้องกันในการเล่นกีฬาเป็นทีม  
๒. หลักการให้ความร่วมมือและ
ประโยชน์ในการเล่น การแข่งขัน
กีฬาและการทำงานเป็นทีม 
ทำอะไรได้ 
  วางแผนการรุกและการป้องกัน
ในการเล่นกีฬารวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬา
และการทำงานเป็นทีม 
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๕. นำผลการปฏิบัติ ในการเล่น
กีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
ตนเองด้วยความมุ่งมั่น 

รู้อะไร 
  การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสม
กับตนเอง  วิธีสร้างแรงจงูใจและ
ความมุ่งมั่น ในการเล่นและแข่งขัน
กีฬา 
ทำอะไรได้ 
  พัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
ตนเอง รวมทั้งสร้างแรงจงูและ
ความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขัน
กีฬา 

สาระที่ ๔ การสรา้ง
เสริมสุขภาพ  
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค   
มาตรฐาน ๔.๑    
เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การ
ดำรงสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค และการ
สร้างเสริมสมรรถภาพ
เพ่ือสุขภาพ 
 

๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพ
อย่างมีเหตุผล 
 

รู้อะไร 
  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ
อย่างมีเหตุผล 
ทำอะไรได้ 
  ระบุแนวทางการเลือกใช้บริการ
ทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล 

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. วิเคราะห์ผลของการใช้
เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ 

รู้อะไร 
  ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อ
สุขภาพ 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยี
ที่มีต่อสุขภาพ 

๓. วิเคราะห์ความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มี
ผลต่อสุขภาพ 

รู้อะไร 
  ความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่มีผลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ที่มีผลต่อการสร้าง
สุขภาพ 

 ๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

รู้อะไร 
  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต   
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

๕. อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต 

รู้อะไร 
  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต 
ทำอะไรได้ 
 อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้น
ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
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๖. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

รู้อะไร 
   วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 
ทำอะไรได้ 
  เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด 

๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

รู้อะไร 
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ทำอะไรได้ 
  พัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ  
อุบัติเหตุ  การใช้ยา  
สารเสพติด     และ
ความรุนแรง 

๑.  ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่
ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพ
ติด 

รู้อะไร 
  วิธีการ ปัจจัย และแหล่ง
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ผู้ติดสารเสพติด 
ทำอะไรได้ 
  แนะนำวิธีการ ปัจจัยและแหล่ง
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดกับ
ผู้อื่น 

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. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์
เสี่ยง 

 

รู้อะไร 
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เสี่ยง  
ทำอะไรได้ 
  อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์
เสี่ยง 

๓. ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่
อันตราย 
 

รู้อะไร 
   การใช้ทักษะชีวิตป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน  
ทำอะไรได้ 
  นำทักษะชีวิตมาใช้ป้องกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันได้
อย่างเหมาะสม 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๑    รายวิชา สุขศึกษา ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน           
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของมนุษย ์

พ๑.๑ ม.๒/๑ การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 

๒ ๑๐ 

พ๑.๑ ม.๒/๒ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และ 
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
- พันธุกรรม 
- ส่ิงแวดล้อม 
- การอบรมเล้ียงดู 

๒ ๑๐ 

๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 

พ๒.๑ ม.๒/๑ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
- ครอบครัว - วัฒนธรรม 
- เพื่อน - ส่ือ 

๓ ๑๐ 

พ๒.๑ ม.๒/๒ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมี 
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

๒ ๒๐ 

พ๒.๑ ม.๒/๓  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 โรคเอดส์ 
 การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

๖ ๔๐ 

พ๒.๑ ม.๒/๔  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
 การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
 ปัญหาทางเพศ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 

๕ ๑๐ 

รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๓      รายวิชา สุขศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต      ภาคเรียนที่ ๒ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การสร้างเสริม
สุขภาพ 
สมรรถภาพ
และการ
ป้องกันโรค 

พ ๔.๑ ม.๒/๑ -การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ ๑ ๕ 
พ ๔.๑ ม.๒/๒ -ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่มีต่อสุขภาพ-  ๒ ๑๐ 
พ ๔.๑ ม.๒/๓ -ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อ

สุขภาพ 
๒ ๕ 

พ ๔.๑ ม.๒/๔ -ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิต 

๑ ๕ 

พ ๔.๑ ม.๒/๕ -ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิต 

๑ ๕ 

พ ๔.๑ ม.๒/๖ -วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 

๒ ๑๐ 

พ ๔.๑ ม.๒/๗ -เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย 
-การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

๒ ๑๐ 

๒ ความปลอดภัย
ในชีวิต 

พ ๕.๑ ม.๒/๑ -วิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ติด
สารเสพติด     

๒ ๑๐ 

พ ๕.๑ ม.๒/๒ -การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ 
สถานการณ์เสี่ยง 
- การมั่วสุม 
- การทะเลาะวิวาท 
- การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 
- การแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนน 
ฯลฯ 

๓ ๒๐ 

พ ๕.๑ ม.๒/๓ -ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ 
ทักษะการต่อรอง ฯลฯ) และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๒    รายวิชา พลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่ ๑ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กีฬากรีฑา
ประเภทลู่/
ประเภทลาน 

พ ๓.๑ ม.๒/๑ -ประวัติกีฬากรีฑา 
-หลักการการเคลื่อนไหวของกีฬากรีฑา 

๓ ๑๐ 

พ ๓.๑ ม.๒/๒ -ลักษณะท่าทางในการออกตัวของกรีฑา
ประเภทลู ่
-ระยะทางในการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ 
-การพุ่งแหลน 
-การขว้างจักร 
-การทุ่มน้ำหนัก 

๑๐ ๕๐ 

พ ๓.๑ ม.๒/๓   
 

-การวัดระยะในกรีฑาประเภทลาน 
-การแข่งขันกรีฑาในระดับต่างๆ 

๓ ๒๐ 

พ ๓.๑ ม.๒/๔   -การแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลู่ 
-การแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลาน 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๔    รายวิชา พลศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 
ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน           
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กีฬาแชร์บอล พ ๓.๒  ม.๒/๑ -การเคล่ือนท่ีไปในทิศทางต่างๆ  
-การสร้างความคุ้นเคย 

๒ ๑๐ 

พ ๓.๒ ม.๒/๒    -รูปแบบการรับ-ส่งลูก 
-การรับ-ส่งลูก 

๓ ๒๐ 

พ ๓.๒ ม.๒/๓         -กฎ กติกาและข้อตกลงในกีฬาแชร์บอล ๓ ๑๐ 
พ ๓.๒ ม.๒/๔         -การทำประตู 

-การเล่นในรูปแบบทีม 
-การบุก-รับ 

๑๐ ๕๐ 

พ ๓.๒ ม.๒/๕         -การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ๒ ๑๐ 
รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑   
เข้าใจธรรมชาติของ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
 

๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา แต่ละช่วง 
ของชีวิต 

รู้อะไร 
  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของคนแต่ละช่วงของ
ชีวิต 
ทำอะไรได้ 
  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาของคนแต่ละ
ช่วงของชีวิต 

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. วิเคราะห์อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

รู้อะไร 
  อิทธิพลและความคาดหวังของ
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่น 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุ่น 

๓. วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา  ที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 
 

รู้อะไร 
  สื่อ โฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของวัยรุ่น เช่น โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
ตีพิมพ์  อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

สาระที่ ๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  
เข้าใจและเห็นคุณค่า
ตนเองครอบครัว  
เพศศึกษาและมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต 
 

๑. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก  
การวางแผนครอบครัว และ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

รู้อะไร 
  การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
เก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก และ
การวางแผนครอบครัว ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายอนามัยแม่และเด็กและ
การวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 

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. วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการต้ังครรภ ์
 

รู้อะไร 
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ต้ังครรภ ์
ทำอะไรได้ 
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  อธิบายอนามัยแม่และเด็กและ
การวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 

 

๓. วิเคราะห์สาเหตุ  และเสนอ
แนวทางป้องกัน แก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัว 

รู้อะไร 
  สาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว 
ทำอะไรได้ 
  อธิบายอนามัยแม่และเด็กและ
การวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 

สาระที่ ๓ การ
เคลื่อนไหว  การ
ออกกำลังกาย  การ
เล่นเกม  กีฬาไทย  
และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑   
เข้าใจ  มีทักษะใน 
การเคลื่อนไหว  
กิจกรรมทางกาย   
การเล่นเกมและกีฬา 
 
 

๑.  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
อย่างละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิค 
ที่เหมาะสมกับตนเอง และทีม 

รู้อะไร 
  เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลทำอะไรได้ 
  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลโดย
ใช้เทคนิคและวิธีการเล่นที่
เหมาะสมกับตนเองและทีม 

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. นำหลักการ ความรู้และ
ทักษะในการเคลื่อนไหว 
กิจกรรมทางกาย  
การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
ไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ 

รู้อะไร 
  หลักการ ความรู้และทักษะใน
การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย 
การเล่นเกมและการเล่นกีฬาทำ
อะไรได้ 
 นำหลักการ ความรู้ และทักษะใน
การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย 
การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไป
กำหนดเป็นระบบสร้างเสริม
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง 

๓.  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม และนำ
หลักความรู้ วิธีการไปขยายผล
การเรียนรู้ให้กับผู้อื่น 

รู้อะไร 
  หลักการ ความรู้ วิธีการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
ทำอะไรได้ 
  ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรม
นันทนาการไปขยายผลการเรียนรู้
ให้กับผู้อื่น 

มาตรฐาน พ ๓.๒   
รักการออกกำลังกาย  
การเล่นเกม  และการ
เล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ   
มีวินัย  เคารพสิทธิ  
กฎ  กติกา มีน้ำใจ
นักกีฬา  มีจิต

๑. มีมารยาทในการเล่นและ 
ดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 

รู้อะไร 
  มารยาทในการเล่นและดูกีฬา
ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา 
ทำอะไรได้ 
  แสดงออกถึงการมีมารยาทและมี
น้ำใจนักกีฬาในขณะเล่นและดูกีฬา 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 

๒.  ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ำเสมอและนำแนวคิด
หลักการจากการเล่นไปพัฒนา

รู้อะไร 
  วิธีการประยุกต์ประสบการณ์
และแนวคิดจากการออกกำลังกาย
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วิญญาณในการ
แข่งขัน  และชื่นชม   
ในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 
 

คุณภาพชีวิตของตนด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทำอะไรได้ 
  การนำประสบการณ์ แนวคิดจาก
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ำเสมอไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๓. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬา
ที่เลือกและนำแนวคิดที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใน
สังคม 

รู้อะไร 
  กฎ กติกา และข้อตกลงในการ
เล่นตามชนิดกีฬาที่เลือก และการ
ประยุกต์ประสบการณ์จากการเล่น
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วย
ความภาคภูมิใจ 
ทำอะไรได้ 
๑.  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นกีฬา 
๒. ประยุกต์ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 
รู้อะไร 
  การปฏิบัติตามกฎ กติกา ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

๔. จำแนกกลวิธีการรุก การ
ป้องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่
เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่น 

รู้อะไร 
  วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการรุก
และการป้องกันในการเล่นกีฬาได้
ตามสถานการณ์ของการเล่น 
ทำอะไรได้ 
  จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกัน
และนำไปใช้ในการเล่นกีฬาได้ตาม
สถานการณ์ของการเล่นและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีม 

๕. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองที่เกิดจากการออก
กำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็น
ประจำ 

รู้อะไร 
  การพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิด
จากการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬาเป็นประจำ 
ทำอะไรได้ 
  นำเสนอผลการพัฒนาสุขภาพที่
เกิดจากการออกกำลังกายและเล่น
กีฬาเป็นประจำ 

สาระที่ ๔ การสร้าง
เสริมสุขภาพ  
สมรรถภาพและการ
ป้องกันโรค   

๑.  กำหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดย
คำนึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ 

รู้อะไร 
  การกำหนดรายการอาหารให้
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคำนึงถึง

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐาน พ ๔.๑   
เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้าง
เสริมสุขภาพ   
การดำรงสุขภาพ  
การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ 

ความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
  ทำอะไรได้ 
 กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสม
กับวัยต่าง ๆ- วัยทารก   วัยเด็ก  
วัยรุ่น   วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ 

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

๒. เสนอแนวทางป้องกันโรคที่
เป็นสาเหตุสำคัญของการ
เจ็บป่วยและการตายของคน
ไทย 

รู้อะไร 
  การป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุ
สำคัญของการเจ็บป่วยและการ
ตายของคนไทย 
ทำอะไรได้ 
  เสนอแนวทางการป้องกันโรคที่
เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย 

๓. รวบรวมข้อมูลและเสนอ
แนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

รู้อะไร 
  ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
  ทำอะไรได้ 
  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน 

๔. วางแผนและจัดเวลาในการ
ออกกำลังกาย  การพักผ่อน
และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย 

รู้อะไร 
  หลักและวิธีการออกกำลังกาย  
การพักผ่อนและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
ทำอะไรได้ 
  ๑. วางแผนและจัดเวลาในการ
ออกกำลังกายและสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 
  ๒. ปฏิบัติตามแผน 
 
 

๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
และพัฒนาได้ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

รู้อะไร 
  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แบบต่าง ๆ และการพัฒนา
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
ทำอะไรได้ 
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
นำผลมาพัฒนาตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

สาระที่ ๕ ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   
ป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรม

๑. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพและแนวทางป้องกัน 

รู้อะไร 
  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ และ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ทำอะไรได้ 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
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เสี่ยงต่อสุขภาพ 
อุบัติเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด  และ
ความรุนแรง 
 
 

  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพและ
สรุปหาแนวทางการป้องกัน 

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

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
และชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา 

รู้อะไร 
  วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
และการชักชวนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ทำให้ตนเองปลอดภัย สังคมสงบสุข 
ทำอะไรได้ 
  หลีกเลี่ยงและชักชวนเพ่ือนไม่ให้
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

๓. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรง 

รู้อะไร 
  สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 
ทำอะไรได้ 
  สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
สุขภาพและความรุนแรง 

๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
การด่ืม เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์
ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

รู้อะไร 
  ผลเสียของการด่ืมแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
ทำอะไรได้ 
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อ
สุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

๕. แสดงวิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
อย่างถูกวิธี 

รู้อะไร 
  การช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
ทำอะไรได้ 
สาธิตการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างถูกวิธี 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๑    รายวิชา สุขศึกษา ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของมนุษย์ 

พ ๑.๑ ม.๓/๑ -การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย 
- วัยทารก 
- วัยก่อนเรียน 
- วัยเรียน 
- วัยรุ่น 
- วัยผู้ใหญ่ 
- วัยสูงอายุ 

๓ ๑๐ 

พ ๑.๑ ม.๓/๒ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 

๒ ๑๐ 

พ ๑.๑ ม.๓/๓ -สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุ่น 
- โทรทัศน์ - วิทยุ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ – อินเทอร์เน็ต 

๓ ๑๐ 

๒ ชีวิตและ
ครอบครัว 

พ ๒.๑ ม.๓/๑ -องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ุ 
  - อนามัยแม่และเด็ก 
  - การวางแผนครอบครัว 

๕ ๒๐ 

พ ๒.๑ ม.๓/๒ -ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต้ังครรภ ์
  - แอลกอฮอล์ 
  - สารเสพติด 
  - บุหรี่ 
  - สภาพแวดล้อม 
  - การติดเชื้อ 
  - โรคที่เกิดจากภาวะการต้ังครรภ ์

๔ ๓๐ 

พ ๒.๑ ม.๓/๓ -สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 
-แนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งใน 
ครอบครัว 

๓ ๒๐ 

รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สุขศึกษา ๒   รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา ๒๐ ช่ัวโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การสร้างเสริม
สุขภาพ 
สมรรถภาพ
และการ
ป้องกันโรค 

พ ๔.๑ ม.๓/๑ -การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ต่าง ๆ 
-วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน)วัยรุ่น 
วัยผู้ใหญ ่วัยสูงอายุ โดยคำนึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ 

๒ ๑๐ 

พ ๔.๑ ม.๓/๒ -โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย 
โรคติดต่อ เช่น โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 
โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ 

๒ ๑๐ 

พ ๔.๑ ม.๓/๓ -ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
-แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

๒ ๑๐ 

พ ๔.๑ ม.๓/๔ -การวางแผนและจัดเวลาในการ 
ออกกำลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 

๒ ๑๐ 

พ ๔.๑ ม.๓/๕ -การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ
และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

๒ ๑๐ 

๒ ความปลอดภัย
ในชีวิต 

พ ๕.๑ ม.๓/๑ -ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
-แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

๒ ๑๐ 

พ ๕.๑ ม.๓/๒ -ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง 
-วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

๒ ๑๐ 

พ ๕.๑ ม.๓/๓ -อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ
รุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท
อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) 

๒ ๑๐ 

พ ๕.๑ ม.๓/๔ -ความสัมพันธ์ของการด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

๒ ๑๐ 

พ ๕.๑ ม.๓/๕ -วิธีการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ๒ ๑๐ 
รวม  ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๒    รายวิชา พลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา ๒๐ ช่ัวโมง  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กีฬาแบดมินตัน พ ๓.๑ ม.๓/๑ -ประวัติกีฬาแบดมินตัน 
-อุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน 

๕ ๒๕ 

พ ๓.๑ ม.๓/๒ -การจับไม้ 

-การตีลูกหน้ามือ 

๕ ๒๕ 

พ ๓.๑ ม.๓/๓ 
 

-การตีลูกหลังมือ 
-การเสริฟ 

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๔    รายวิชา พลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กีฬาแบดมินตัน พ ๓.๒ ม.๓/๑ -กฎ กติกา กีฬาแบดมินตัน ๒ ๑๐ 
พ ๓.๒ ม.๓/๒    -การรับ-ส่งลูก ๒ ๒๐ 
พ ๓.๒ ม.๓/๓ 
  

-การเล่นประเภทเด่ียว 
-การเล่นประเภทคู ่

๑๐ ๓๐ 

พ ๓.๒ ม.๓/๔ -การแข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับต่างๆ ๓ ๒๐ 

พ ๓.๒ ม.๓/๕ -การพัฒนารูปแบบการเล่นกีฬาของตนเอง ๓ ๒๐ 
รวม  ๒๐ ๑๐๐ 

 
 



 

  
305 
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ส่วนที่ ๔  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ 
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

 

 

 

 

 

๑. บรรยายความแตกต่างและ
ความคล้ายคลงึกันของงาน
ทัศนศิลป์และสิง่แวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ 

รู้อะไร  
ความแตกต่างและความคล้ายคลึง
กันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 
และสิ่งแวดล้อม 
ทำอะไรได้  
บอกความแตกต่างและความ
คล้ายคลงึกันของทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม 

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. ระบุ และบรรยายหลักการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพความ
กลมกลืน และความสมดุล 

รู้อะไร  
ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน 
ความสมดุล 
ทำอะไรได้  
บอกความเป็นเอกภาพ  ความ
กลมกลืน ความสมดุลได้ 

๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดง
ให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ 

รู้อะไร  
หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
ทำอะไรได้  
บอกหลักการวาดภาพแสดง
ทัศนียภาพได้ 

๖. ประเมินงานทัศนศิลป์ และ
บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงาน
ของตนเองและผู้อื่นโดยใช้
เกณฑ์ที่กำหนดให้ 

 รู้อะไร  
การประเมินงานทัศนศิลป์   
ทำอะไรได้  
ประเมินงานทัศนศิลป์ได้ 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์
ของชาติและของท้องถ่ินตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รู้อะไร  
ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ชาติและท้องถ่ิน 
ทำอะไรได้  
ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและ
ของท้องถ่ินตนเองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

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. ระบุ และเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

รู้อะไร  
งานทัศนศิลป์ภาคต่าง ๆ  ใน
ประเทศไทย 
ทำอะไรได้  
ระบุ และเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

สาระที่ ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  
เข้าใจและแสดงออก

๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และ
โน้ตสากล 
 

รู้อะไร  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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ทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- โน้ตบทเพลงไทย  อัตราจังหวะ
สองชั้น 
- โน้ตสากล ในกุญแจซอล

และฟา ในบันไดเสียง C Major 
ทำอะไรได้ 
อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากล 

๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรม  ที่ต่างกัน 

รู้อะไร  
เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี    
ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  
- วิธีการขับร้อง 
- เครื่องดนตรีที่ใช ้
ทำอะไรได้ 
เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของ
เครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม  ที่
ต่างกัน 

๓. ร้องเพลงและใช้เครื่อง
ดนตรีบรรเลงประกอบการร้อง
เพลงด้วยบทเพลงที่ลากหลาย
รูปแบบ 

รู้อะไร  
 การร้องและการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประกอบการร้อง 
- บทเพลงพ้ืนบ้าน บทเพลงปลุกใจ 
- บทเพลงไทยเดิม 
- บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว 
- บทเพลงรูปแบบ ABA   
- บทเพลงประกอบการเต้นรำ 
ทำอะไรได้ 
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วย
บทเพลงที่ลากหลายรูปแบบ 

๔. จัดประเภทของวงดนตรี
ไทยและ วงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ  

รู้อะไร  
- วงดนตรีพ้ืนเมือง 
- วงดนตรีไทย  
- วงดนตรีสากล 
ทำอะไรได้ 
จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ 
วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบทเพลงที่มี
ความเร็วของจังหวะและความ
ดัง - เบา แตกต่างกัน 

รู้อะไร  
การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
- จังหวะกับอารมณ์เพลง 
- ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง 
- ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 

ทำอะไรได้ 
๖. เปรียบเทียบอารมณ์ 
ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่
ละประเภท 
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อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากล 

๗. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่
ตนเองชื่นชอบ และอภิปราย
ลักษณะเด่นที่ทำให้งานน้ัน
น่าชื่นชม 

รู้อะไร  
การนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ 
ทำอะไรได้ 
นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่น
ชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่
ทำให้งานน้ันน่าชื่นชม 

๘. ใช้เกณฑ์สำหรับประเมิน
คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 

รู้อะไร  
การประเมินคุณภาพของบทเพลง 
- คุณภาพด้านเน้ือหา 
- คุณภาพด้านเสียง 
- คุณภาพด้านองค์ประกอบ

ดนตรี 
ทำอะไรได้ 
ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพ
งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑. อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
ดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 

รู้อะไร  
บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
- บทบาทดนตรีในสังคม 
- อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

ทำอะไรได้ 
อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 

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.  ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน 

รู้อะไร  
องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
วัฒนธรรม 
ทำอะไรได้ 
ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑
เข้าใจ และแสดงออก
ทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๓. แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่าย ๆ  
 

รู้อะไร  
- รูปแบบการแสดงนาฏศิลป ์

นาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  
นาฏศิลป์นานาชาติ 

ทำอะไรได้ 
แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบ
ง่าย ๆ  

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 

๔. ใช้ทักษะการทำงานเป็น
กลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดง 
 

รู้อะไร  
- บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดการแสดง 
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 - การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง
ที่สนใจ โดยแบ่งฝ่ายและหน้าท่ีให้
ชัดเจน 
ทำอะไรได้ 
ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มใน
กระบวนการผลิตการแสดง 

 

๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ี
กำหนดให้ในการพิจารณา
คุณภาพการแสดงที่ชม     
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการ
แสดงท่า  และการเคลื่อนไหว 

รู้อะไร  
หลักในการชมการแสดง 
ทำอะไรได้ 
ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีกำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม     
โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดง
ท่า  และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐาน ศ ๓.๒   
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย 
และละครพ้ืนบ้าน 

รู้อะไร 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ละครไทย 
และละครพ้ืนบ้าน 
ทำอะไรได้ 
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์  
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทยและ
ละครพ้ืนบ้าน 

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.บรรยายประเภทของละคร
ไทย  ในแต่ละยุคสมัย 

รู้อะไร 
 ประเภทของละครไทยแต่ละยุค
สมัย 
ทำอะไรได้  
บรรยายประเภทของละครไทย  
ในแต่ละยุคสมัย 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑  รายวิชา ศิลปะ ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้าหนัก
คะแนน 

๑ ทัศนธาตุ ในงาน
ทัศนศิลป์ และ 
ส่ิงแวดล้อม  

ศ ๑.๑  ม.๑/๑  - บรรยายความแตกต่างและความ-
คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และ
ส่ิงแวดล้อมโดยวาดภาพทิวทัศน์แสดงให้เห็น
ระยะใกล้ไกลเป็น ๓ มิติ  

๕ ๑๕ 

๒ ความเป็น
เอกภาพ ความ
กลมกลืน  
และความสมดุล  

ศ ๑.๑  ม.๑/๒  
          ม.๑/๕  

- ระบุและบรรยายความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และความสมดุล โดยใช้หลัก
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองาน
กราฟิก  

๕ ๑๕ 

๓ หลักการวาดภาพ
แสดงทัศนียภาพ  

ศ ๑.๑  ม.๑/๓  - หลักการวาดภาพทัศนียภาพระยะใกล้ไกล  ๕ ๑๕ 

๔ เอกภาพความ
ความกลม  
กลืนของเรื่องราว 
ในงานปั้นหรือ
งานส่ือผสม  

ศ ๑.๑  ม.๑/๒  
          ม.๑/๔  
           

-เรื่องราวงานปั้นหรืองานส่ือผสม โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและการ
ส่ือถึงเรื่องราว โดยระบุ และบรรยายความ
เป็น-เอกภาพ ความกลมกลืน และ ความ
สมดุลโดยใช้หลักการออกแบบ  

๕ ๑๕ 

๕ วงดนตรี  ศ ๒.๑  ม.๑/๔  - ประเภทของวงดนตรีไทย วงดนตรี
พื้นเมืองแต่ละภาคเกิดจากภูมิปัญญา ของ
คนในแต่ละท้องถิ่น มีลักษณะแตกต่างกัน 
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี
ของคนไทย ในท้องถิ่นและวงดนตรีสากล 
เป็นวงดนตรีท่ีประกอบไปด้วย เครื่องดนตรี
สากล ซึ่งแต่ละวง มีลักษณะแตกต่างกันใช้
บรรเลง ในโอกาสท่ีแตกต่างกันไป ตามความ
เหมาะสมของงาน  

๔ ๑๐ 

๖ ทักษะดนตรี  ศ ๒.๑  ม.๑/๑-๔  
  

-การอ่านโน้ตเพลงไทย จะมีวิธีอ่าน
เหมือนกับการอ่านหนังสือ คือ จะเริ่มอ่าน
จากซ้ายไปขวา อ่านจากห้องท่ี๑ไปจนถึง
ห้องท่ี ๘ในแต่ละห้องอย่างสม่าเสมอและ
การอ่านโน้ต เพลงไทยจะใช้การเคาะจังหวะ 
ท่ีโน้ตท้ายห้องแทนเสียงฉิ่งและฉับ จะทาให้
เข้าใจบทเพลงง่ายข้ึน 
 
 

๕ ๑๐ 
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 หน่ว
ยที่ 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้าหนัก
คะแนน 

๗ ดนตรี กับชีวิต 
ประจาวัน  

ศ ๒.๒  ม.๑/๑  - ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม  
และในชีวิตประจาวัน เพราะดนตรีเป็นการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
จินตนาการต่อผู้ชมและผู้ฟัง ให้เกิดความ
สนุกสนาน ซาบซึ้ง ต่ืนเต้น คึกคัก และนาส่ิง
ท่ีได้รับ จากบทเพลงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิต
ประจาวันได้  

๒ ๕ 

๘ ความรู้ พี้นฐาน
เกี่ยวกับดนตรี
นาฏศิลป์  

ศ ๓.๒  ม.๑/๑  - นาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย โดยจะต้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ท่ีมาของนาฏศิลป์ จะทาให้เข้าใจปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ-เปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ และ
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  

๓ ๕ 

๙ ทักษะพื้นฐาน
และการฝึกหัด
การแสดง
นาฏศิลป์  

ศ ๓.๒  ม.๑/๒  - นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการแสดงเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีประกอบด้วยภาษาท่า และ
การตีบทท่าทาง การเคล่ือนไหวท่ีแสดงส่ือ
ทางอารมณ์  

๓ ๕ 

๑๐ การแสดง
นาฏศิลป์  

ศ ๓.๑  ม.๑/๓  -การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน และนาฏศิลป์
นานาชาติมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน
ในการชมการแสดง ผู้ชมจะต้องพิจารณาถึง
การใช้เสียง การแสดงท่าทางและการ
เคล่ือนไหว ท่ีสวยงามประกอบกัน  

๓ ๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒  รายวิชา ศิลปะ ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต       ภาคเรียนที่ ๒ 

 

หน่วย
ที ่

ช่ือหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้าหนัก
คะแนน 

๑ การประเมิน
งานทัศนศิลป์  

ศ ๑.๑  ม.๑/๖  -ประเมินงานทัศนศิลป์และวิธีปรับปรุงงาน 
โดยใช้เกณฑ์ท่ีกาหนด  

๕ ๑๐ 

๒ งานทัศนศิลป์
ของชาติและ
ท้องถิ่น  

ศ ๑.๑  ม.๑/๑  
ศ ๑.๒  ม.๑/๑  

- ความแตกต่างแลแความคล้ายคลึง ลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและท้องถิ่น  

๕ ๑๕ 

๓ งานทัศนศิลป์
ภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย  

ศ ๑.๒  ม.๑/๒  
ศ ๑.๑  ม.๑/๖  

-ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในภาค
ต่างๆของประเทศไทยประเมินผลงาน
ทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีปรับปรุงงาน  

๕ ๑๕ 

๔ การ
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
ของ 
วัฒนธรรมไทย 
และสากล  

ศ ๑.๑  ม.๑/๑  -เปรียบเทียบความแตกต่าง และความ
คล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทย
และสากล  

๕ ๑๐ 

๕ การใช้ และ
ดูแลรักษา 
เครื่องดนตรี  

ศ ๒.๑  ม.๑/๘  - เครื่องดนตรีแต่ละประเภท มีรูปร่างลักษณะ
แตกต่างกัน การใช้เครื่องดนตรีแต่ละประเภท 
จึงต้องใช้อย่างระมัดระวงั และมีการดูแล
รักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้เครื่องดนตรีมีความ
คงทน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดี และมี
คุณภาพ  

๒ ๔ 

๖ ความไพเราะ
ของดนตรี  

ศ ๒.๑  ม.๑/๕-๗  
  

-องค์ประกอบดนตรีประกอบด้วย จังหวะ 
เสียง และอารมณ์เพลง ในแต่ละบทเพลงจะมี
จังหวะ เสียง อารมณ์ในเพลงแตกต่างกันไป  

๔ ๑๐ 

๗ เห็นคุณค่า
ของดนตรี  

ศ ๒.๑  ม.๑/๘  
ศ ๒.๒  ม.๑/๒  

-การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านเสียง 
และองค์ประกอบดนตรีบอกความหมายและ
ความหลากหลาย ขององค์ประกอบดนตรี  

๔ ๖ 

๘ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับ  
การละคร  

ศ ๓.๒  ม.๑/๑-๒  
 

-การศึกษาประวัติความเป็นมา ของละครไทย
ละครสากล จะทาให้เข้าใจองค์ประกอบของ
บทละครสามารถบรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัยตลอดจนปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลง  

๓ ๑๐ 
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 ๙ ทักษะพื้นฐาน
และการฝึกหัด 
การแสดง
ละคร  

ศ ๓.๒  ม.๑/๑  -การฝึกหัดการแสดงละครราละครสร้างสรรค์
หรือละครเวทีต้องรู้จักและเข้าใจคาศัพท์
ทางการแสดงละครการใช้ภาษาท่า และการตี
บทท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีแสดง ส่ือทาง
อารมณ์เพื่อเป็นแนวทาง ในการฝึกปฏิบัติ  

๒ ๕ 

๑๐  แนวทาง การ
จัดการด้าน 
การแสดง  

ศ ๓.๑  ม.๑/๓-๕  
  

-การแสดงละครจะประสบความสำเร็จได้ทุก
ฝ่ายจะต้องมีความสามัคคีเข้าใจบทบาทของ
ตนเอง ผู้แสดง ท่ีสวมบทบาทเป็นตัวละคร จะ
ถ่ายทอดเรื่องท่ีอยู่ในบทละคร สู่ผู้ชมหลักใน
การชมการแสดง มีความสาคัญต่อการแสดง
ละครด้วยเช่นกัน  

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ 
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุใน
ด้านรูปแบบ และแนวคิดของงาน
ทัศนศิลป์ที่เลือกมา 

รู้อะไร  
รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิด
ในงานทัศนศิลป์ 
ทำอะไรได้  
บอกรูปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 

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. บรรยายเก่ียวกับความ
เหมือนและความแตกต่างของ
รูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

รู้อะไร  
ความเหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิน 
ทำอะไรได้  
บอกความเหมือนและความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

๓. วาดภาพด้วยเทคนิคที่
หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ 

รู้อะไร  
เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
ความหมาย 
ทำอะไรได้  
วาดภาพสื่อความหมาย 

๔. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน   
และวิจารณ์งานทัศนศิลป ์

รู้อะไร  
การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์   
ทำอะไรได้  
ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป ์

๕. นำผลการวิจารณ์ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 

รู้อะไร  
- การพัฒนางานทัศนศิลป์ 
- การจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้  
- พัฒนางานทัศนศิลป์ได้ 
- จัดทำแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ 

๖. วาดภาพแสดง
บุคลิกลักษณะ ของตัวละคร 

รู้อะไร  
การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร 
ทำอะไรได้  
วาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ   
ของตัวละคร 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และ

๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของ งานทัศนศิลป์ของไทยใน
แต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด
และเน้ือหาของงาน 

รู้อะไร  
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค
สมัย 
ทำอะไรได้  

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

วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค
สมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและ
เน้ือหาของงาน 

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

๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล 

รู้อะไร  
การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและสากล 
ทำอะไรได้  
เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก 
วัฒนธรรมไทยและสากล 

สาระที่ ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  
เข้าใจและแสดงออก
ทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. เปรียบเทียบการใช้
องค์ประกอบดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกัน  

รู้อะไร  
องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  
ทำอะไรได้ 
เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 

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. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย 
และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมาย
แปลงเสียง 
 

รู้อะไร  
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี โน้ตจากเพลงไทยอัตรา
จังหวะสองชั้น โน้ตสากล 
(เครื่องหมายแปลงเสียง) 
ทำอะไรได้ 
อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 

๓. ระบุปัจจัยสำคัญที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรคง์าน
ดนตรี 
 

รู้อะไร  
ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง 
- จินตนาการในการสร้างสรรค์บท

เพลง 
- การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด  

ในบทเพลง 
ทำอะไรได้ 
ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างสรรคง์านดนตรี 

๔. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียว
และรวมวง 
 

รู้อะไร  
เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี 
- การร้องและบรรเลงเด่ียว 
- การร้องและบรรเลงเป็นวง 

ทำอะไรได้ 
ร้องเพลง และเล่นดนตรีเด่ียวและ
รวมวง 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง 

รู้อะไร  
การบรรยายอารมณ์และความรูส้ึกใน
บทเพลง 
ทำอะไรได้ 
บรรยายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง 

๖. ประเมิน พัฒนาการทักษะ
ทางดนตรีของตนเอง หลังจาก
การฝึกปฏิบัติ 
 

รู้อะไร  
- การประเมินความสามารถทาง
ดนตรี 
- ความถูกต้องในการบรรเลง 
- ความแม่นยำในการอ่าน
เครื่องหมายและสัญลักษณ ์

- การควบคุมคุณภาพเสียงในการ
ร้องและบรรเลง 
ทำอะไรได้ 
ประเมิน พัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึก
ปฏิบัติ 

๗. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับดนตรีและบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 

รู้อะไร  
- อาชีพทางด้านดนตรี 
- บทบาทของดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง 
ทำอะไรได้ 
ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับดนตรีและบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑. บรรยายบทบาท และ
อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ 
 

รู้อะไร  
ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 
- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรม 
- อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรม 
ทำอะไรได้ 
บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ 

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. บรรยายอิทธิพลของ
วัฒนธรรม   และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทย 

รู้อะไร  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการ
เปลี่ยนแปลง ทางดนตรีในประเทศ
ไทย 
- การเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองกับงานดนตรี 
- การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีกับงานดนตรี 
ทำอะไรได้ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม   
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่
มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศ
ไทย 

สาระที่ ๓ 
นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ ๓.๑   
เข้าใจ และแสดงออก
ทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

๑. อธิบายการบูรณาการศิลปะ
แขนงอื่น ๆ กับการแสดง 
๒. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้
องค์ประกอบนาฏศลิป์และการ
ละคร 
๓. วิเคราะห์การแสดงของ
ตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ท่ี
เหมาะสม 
๔. เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงการแสดง 
๕. เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับ
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง 
- แสง สี เสียง 
- ฉาก 
- เครื่องแต่งกาย 
- อุปกรณ์ 
-หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดง โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 
-หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง 
- วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การ
แสดง   นาฏศิลป์ และการละคร 
- รำวงมาตรฐาน 
ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
หรือ  การละครกับสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ 

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 
 

มาตรฐาน ศ ๓.๒   
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ
ของ การแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

รู้อะไร 
ความแตกต่างของลักษณะเฉพาะ
ของ การแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ 
 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ 
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม
ต่าง ๆ 

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. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย 
ละครพ้ืนบ้าน หรือมหรสพอื่นที่
เคยนิยมกันในอดีต 

รู้อะไร  
ลักษณะหรือวิธีการแสดงนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ละครไทย ละคร
พ้ืนบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยม
กันในอดีต 
ทำอะไรได้  
ระบุหรือแสดงนาฏศลิป์ นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ละครไทย ละครพ้ืนบ้าน 
หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันใน
อดีต 

๓. อธิบายอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของ
ละคร 

รู้อะไร  
ลักษณะของอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อเน้ือหาของ
ละคร 
ทำอะไรได้  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อเน้ือหาของละคร 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑  รายวิชา ศิลปะ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่วย
ที ่

ช่ือหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้าหนัก
คะแนน 

๑ รูปแบบและ
แนวคิด  
ในงานทัศนศิลป์  

ศ ๑.๑  ม.๒/๑  
          ม.๒/๓  

- อภิปรายรูปแบบของทัศนธาตุ และ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกโดยใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย เพื่อส่ือ
ความหมายและเรื่องราว  

๕ ๑๕ 

๒ ความเหมือน  
และความแตกต่าง
ของวัสดุอุปกรณ์  
ในงานทัศนศิลป์  

ศ ๑.๑  ม.๒/๒  - บรรยายความเหมือนและแตกต่าง
ของรูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน  

๕ ๑๕ 

๓ เทคนิค ในการวาด
ภาพส่ือความหมาย  

ศ ๑.๑  ม.๒/๓  - การวาดภาพด้วยเทคนิค ท่ี
หลากหลายเพื่อส่ือความหมายและ
เรื่องราว  

๕ ๑๕ 

๔ การประเมินและ
วิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์  

ศ ๑.๑  ม.๒/๔-๕  
 

- การสร้างเกณฑ์การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์การปรับปรุง
แก้ไขงานทัศนศิลป์และการทาแฟ้ม
สะสมงาน  

๕ ๑๐ 

๕ ทฤษฎีต้องเรียนรู้  ศ ๒.๑  ม.๒/๒-๓  
 

-เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ทาง
ดนตรี  
-โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสอง
ช้ัน โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลง
เสียง)  
-ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง 
จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง  
-การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด ใน
บทเพลง  

๕ ๑๐ 

๖ มุ่งสู่ การนำไปใช้  ศ ๒.๑  ม.๒/๔-๗  
  

-เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี  
-การร้องและบรรเลงเด่ียว การร้อง
และบรรเลงเป็นวง  
-การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก 
ในบทเพลง  

๕ ๑๕ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 -การประเมินความสามารถ ทาง
ดนตรี  
-ความถูกต้องในการบรรเลง ความ
แม่นยำ ในการอ่านเครื่องหมาย และ
สัญลักษณ์  
-การควบคุมคุณภาพเสียง ในการร้อง 
และบรรเลง  
-อาชีพทางด้านดนตรีบทบาท ของ
ดนตรีในธุรกิจบันเทิง  

๗ การบูรณาการ  
ศิลปะกับแขนง  
อื่น ๆ  

ศ ๓.๑  ม.๒/๑  
          ม.๒/๕  

 

-การนานาฏศิลป์มาบูรณาการ กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จะทาให้
การแสดงมีความสวยงาม สมบูรณ์ 
ผู้ชมและผู้แสดงได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นอีกท้ังในการเรียน นาฏศิลป์จะทา
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ด้านความคิดท่ี
ดี สามารถเข้าใจนาฏศิลป์ได้  

๓ ๖ 

๘ หลักและวิธีการ
แสดงละคร  

ศ ๓.๑  ม.๒/๒-๓  
 

- การแสดงละครไทยให้มีความ-
สวยงามได้นั้น จะต้องอาศัย
องค์ประกอบของละครและศิลปะ
แขนงต่างๆมาใช้ในการแสดง จะทา
ให้การแสดงละคร มีความสมบูรณ์ 
สวยงามเป็นท่ีช่ืนชอบประทับใจผู้ชม 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง
ละคร ผู้วิเคราะห์ วิจารณ์จะต้อง มี
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ- การ
ละครจะทาให้วิเคราะห์วิจารณ์ได้
ถูกต้อง ทาให้ละครเกิดการพัฒนา  

๕ ๑๐ 

๙ การปรับปรุงการ
แสดง  

ศ ๓.๑  ม.๒/๔  - การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง ผู้
วิเคราะห์ วิจารณ์ต้องมีความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับละคร จะทาให้
วิเคราะห์วิจารณ์ได้ถูกต้อง และ
จะต้องไม่อคติ  

๒ ๔ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
  

 

 



 

  
321 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒  รายวิชาศิลปะ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้าหนัก
คะแนน 

๑ การวาดภาพ  
ถ่ายทอดลักษณะ  
ตัวละคร  

ศ ๑.๑  ม.๒/๖  -การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัว
ละครท่ีสำคัญ  

๔ ๑๐ 

๒ งานทัศนศิลป์ใน
การโฆษณา  

ศ ๑.๑  ม.๒/๓  
ศ ๑.๒  ม.๒/๓  

- การโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ ในงาน
ทัศนศิลป์  

๕ ๑๕ 

๓ วัฒนธรรม  
ท่ีสะท้อนงาน
ทัศนศิลป์  

ศ ๑.๒  ม.๒/๒  - การบรรยายวัฒนธรรมในปัจจุบัน ท่ี
สะท้อนงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุค-สมัย 
โดยเน้นแนวคิด และเนื้อหาวัฒนธรรม
ไทยและสากล  

๕ ๑๕ 

๔ การออก  
แบบงานทัศนศิลป์ 
ในวัฒนธรรมไทย 
และสากล  

ศ ๑.๒  ม.๒/๓  - เปรียบเทียบแนวคิดวัฒนธรรมไทยและ
สากล  

๔ ๑๐ 

๕ องค์ประกอบ ของ
ดนตรี  

ศ ๒.๑  ม.๒/๑  - องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  

๕ ๑๐ 

๖ เข้าใจวัฒนธรรม  ศ ๒.๒  ม.๒/๑-๒  

 

- ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ  
- บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมอิทธิพล
ของดนตรีในวัฒนธรรมเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ กับการเปล่ียนแปลงทาง
ดนตรี ในประเทศไทย  
- การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กับงาน
ดนตรีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับ
งานดนตรี  

๔ ๑๐ 

๗ นาฏศิลป์พื้นเมือง
และรูปแบบการ
แสดงประเภท
ต่างๆ  

ศ ๓.๒  ม.๒/๑  -วัฒนธรรมไทย ๔ ภูมิภาค มีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ประเพณี วิถีชีวิตของคน ในท้องถิ่นทาให้
การแสดง นาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละ
ภาคแตกต่างกัน ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง ของแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึง

๔ ๑๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคน ใน
ท้องถิ่น  

๘ ละครไทย และ
ละครพื้นบ้าน  

ศ ๓.๒  ม.๒/๒  - ละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นการ
แสดงของไทยท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน 
ละครไทยจะมีความงดงามแสดงเรื่องราว
ท่ีเป็นวรรณกรรม ท่ีงดงาม ส่วนละคร
พื้นบ้าน เป็นการแสดงแบบชาวบ้าน 
เรื่องราว ท่ีแสดงจะมาจากนิทานพื้นบ้าน
ต่าง ๆ แต่ท้ังละครไทยและละครพื้นบ้าน 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่ีจะ
สะท้อนเรื่องราวในชาติวิถีชีวิตของคนใน
สังคม และสอดแทรกข้อคิดให้กับผู้ชม 
ทาให้ผู้ชมได้รับ ความสนุกสนานและนา
ข้อคิดท่ีได้ ไปปรับใช้ในชีวิต  

๔ ๕ 

๙ ยุคสมัยของละคร  ศ ๓.๒  ม.๒/๓  - การละครไทยเกิดข้ึนมาต้ังแต่อดีตและ
มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดง
เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน มีการนา
เทคโนโลยีและศิลปะต่างๆ มาใช้ในการ
แสดง ทาให้เกิด ความทันสมัย สวยงาม 
สมจริง และละครไทยยังได้รับอิทธิพล 
จากวัฒนธรรมต่างชาติจึงทาให้ละครไทย
มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อ
ตอบสนองผู้ชมปัจจุบันละครไทยสะท้อน
เรื่องราวในสังคมมากขึ้น สอดแทรก
ข้อคิดต่างๆไว้ให้ผู้ชมนาไปปรับใช้ในชีวิต 
และได้รับ- ความสนุกสนาน  

๕ ๑๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ 
สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. บรรยายสิ่งแวดล้อม และ
งานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้
ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 

รู้อะไร  
ทัศนธาตุ หลักการออกแบบใน
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ 
ทำอะไรได้  
บรรยายสิ่งแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้
เรื่องทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ 

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 
 

๓. วิเคราะห์ และบรรยาย
วิธีการใช้ ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในการสร้าง
งานทัศนศิลป์ของตนเอง ให้มี
คุณภาพ 

รู้อะไร  
วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้  
วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ 
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
ให้มีคุณภาพ 

๔. มีทักษะในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ 
ประเภท 

รู้อะไร  
การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและ
สากล 
ทำอะไรได้  
มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์
อย่างน้อย ๓ ประเภท 

๕. มีทักษะในการผสมผสาน
วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
ออกแบบ 

รู้อะไร  
การใช้หลักการออกแบบในการ
สร้างงานสื่อผสม 
ทำอะไรได้  
มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง 
ๆ ในการสร้างงานทัศนศลิป์โดยใช้
หลักการออกแบบ 
 

๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ 
มิติ และ  ๓ มิติ เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และจินตนาการ 

รู้อะไร  
การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  ๒  มิติ  
และ  ๓  มิติ  เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ และจินตนาการ 
ทำอะไรได้  
สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ  
๓ มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการได้ 

๗. สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์
สื่อความหมายเป็นเรื่องราว 

รู้อะไร  
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 

การประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบสร้างงาน
ทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้  
สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์สื่อ
ความหมายเป็นเรื่องราว โดย
ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบได้ 

๘. วิเคราะห์และอภิปราย
รูปแบบ เน้ือหาและคุณค่าใน
งานทัศนศิลป์  ของตนเอง 
และผู้อื่น หรือของศิลปิน 

รู้อะไร  
การวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา และ
คุณค่า   ในงานทัศนศิลป ์
ทำอะไรได้  
วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ 
เน้ือหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์  
ของตนเอง และผู้อื่น หรือของ
ศิลปินได้ 

๙. สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์
เพ่ือบรรยาย  เหตุการณ์ต่าง 
ๆ โดยใช้เทคนิค  ที่
หลากหลาย 

รู้อะไร  
การใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย 
สร้างงานทัศนศิลป์เพ่ือสื่อ
ความหมาย 
ทำอะไรได้  
สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์เพ่ือ
บรรยาย  เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิค  ที่หลากหลายได้ 

๑๐.ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
งานทัศนศิลป์และทักษะที่
จำเป็นในการประกอบอาชีพ
น้ัน ๆ 

รู้อะไร  
การประกอบอาชีพทางทัศนศลิป ์
ทำอะไรได้  
ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์ได้ 

๑๑.เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้
เกณฑ์ที่กำหนดข้ึนอย่าง
เหมาะสม และนำไป จัด
นิทรรศการ 

รู้อะไร  
การจัดนิทรรศการ 
ทำอะไรได้  
เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่
กำหนดข้ึนอย่างเหมาะสม และ
นำไปจัดนิทรรศการได้ 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 

๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรม 

รู้อะไร 
งานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่า
ของวัฒนธรรม  
ทำอะไรได้  
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่
สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 

๒. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของ  งานทัศนศิลป์

รู้อะไร 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล 

ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ใน
แต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย
และสากล 
ทำอะไรได้  
เปรียบเทียบความแตกต่างของ  
งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
 

สาระที่ ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  
เข้าใจและแสดงออก
ทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบ
ที่ใช้ในงานดนตรีและงาน
ศิลปะอื่น  
 

รู้อะไร  
- การเปรียบเทียบองค์ประกอบใน
งานศิลปะ 
- การใช้องค์ประกอบในการ

สร้างสรรค์งานดนตรีและ
ศิลปะแขนงอื่น 
- เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์

งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่น  
ทำอะไรได้ 
เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ใน
งานดนตรีและงานศิลปะอื่น 

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. ร้องเพลง  เล่นดนตรีเด่ียว 
และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการ
ร้อง การเล่น การแสดงออก 
และคุณภาพสียง 

รู้อะไร  
  เทคนิคและการแสดงออกในการ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียวและ
รวมวง 
ทำอะไรได้ 
ร้องเพลง เล่นดนตรีเด่ียว และรวมวง 
โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสียง 

๓. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ  
 

รู้อะไร  
- อัตราจังหวะ  ๒  และ  ๔  
                   ๔         ๔ 
- การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 
 ๒ และ  ๔ 
 ๔      ๔ 
ทำอะไรได้ 
แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ  

๔. อธิบายเหตุผลในการ
เลือกใช้องค์ประกอบดนตรี
ในการสร้างสรรค์ งานดนตรี
ของตนเอง 
  

รู้อะไร  
 การเลือกใช้องคป์ระกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง 
- การเลือกจังหวะเพ่ือสร้างสรรค์    

บทเพลง 
- การเรียบเรียงทำนองเพลง 

ทำอะไรได้ 
อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้
องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์ งานดนตรีของตนเอง 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕.  เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างงานดนตรี
ของตนเองและผู้อื่น      
 

รู้อะไร  
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
บทเพลง 
- สำเนียง      
- อัตราจังหวะ     
- รูปแบบบทเพลง 
- การประสานเสียง    
- เครื่องดนตรีที่บรรเลง 

ทำอะไรได้ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น      

๖. อธิบายเก่ียวกับอิทธิพล
ของดนตรีที่มีต่อบุคคลและ
สังคม 
 

รู้อะไร  
อิทธิพลของดนตรี 
- อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล 
- อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม 

ทำอะไรได้ 
อธิบายเก่ียวกับอิทธิพลของดนตรี
ที่มีต่อบุคคลและสังคม 

๗. นำเสนอหรือจัดการแสดง
ดนตรี    ที่เหมาะสมโดย
การบูรณาการกับสาระ การ
เรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 

รู้อะไร  
การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 
- การเลือกวงดนตรี 
- การเลือกบทเพลง 
- การเลือกและจัดเตรียมสถานที่ 
- การเตรียมบุคลากร 
- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดรายการแสดง 
ทำอะไรได้ 
นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี    
ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับ
สาระ การเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี 
ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑. บรรยายวิวัฒนาการของ
ดนตรีแต่ละ ยุคสมัย      

รู้อะไร  
- ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ  
- ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัย
ต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ 
บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่
ละ ยุคสมัย      

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. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำ
ให้งานดนตรีน้ันได้รับการ
ยอมรับ 

รู้อะไร  
ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการ
ยอมรับ 
ทำอะไรได้ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งาน
ดนตรีน้ันได้รับการยอมรับ 

 

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ 
เข้าใจ และแสดงออก
ทางนาฏศิลป์อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ 
คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ 
ชื่นชม และ 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

๑. ระบุโครงสร้างของบท
ละครโดยใช้ศัพท์ทางการ
ละคร 
๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครที่เหมาะสม
บรรยายเปรียบเทียบการ
แสดงอากัปกิริยาของผู้คนใน
ชีวิตประจำวันและในการ
แสดง 
๓. มีทักษะในการใช้ความคิด
ในการพัฒนารูปแบบการ
แสดง 
๔. มีทักษะในการแปลความ
และ การสื่อสารผ่านการแสดง 
๕. วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ ที่มีความแตกต่าง
กันโดยใช้ความรู้  เรื่อง
องค์ประกอบนาฏศลิป ์
๖. ร่วมจัดงานการแสดงใน
บทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ 

  

มาตรฐาน ศ ๓.๒   
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิ
ปัญญาไทยและสากล 

๑.ออกแบบ และสร้างสรรค์
อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย 
เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และละคร
ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 

รู้อะไร  
วิธีการและหลักการ ออกแบบ 
และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่อง
แต่งกาย เพ่ือแสดงนาฏศิลป์และ
ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ 
 ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ 
และเครื่องแต่งกาย เพ่ือแสดง
นาฏศิลป์และละครที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

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.อธิบายความสำคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจำวัน 

รู้อะไร 
 ลักษณะความสำคัญและบทบาท
ของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวัน 
ทำอะไรได้ 
 อธิบายความสำคัญและบทบาท
ของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวัน 

๓.แสดงความคิดเห็นในการ
อนุรักษ์ 

รู้อะไร 
 วิธีการแสดงความคิดเห็นในการ
อนุรักษ์ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทำอะไรได้ 
 แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

หน่ว
ยท่ี 

ช่ือหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู ้/ ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ช่ัวโมง

) 

น้าหนัก
คะแนน 

๑ พื้นฐานงานศิลป์  ศ ๑.๑  ม.๓/๑  
          ม.๓/๓ 
          ม.๓/๖  

-บรรยายหลักการออกแบบเทคนิคและวีการสร้าง
งานทัศนศิลป์  

๖ ๑๕ 

๒ งานทัศนศิลป์ไทย 
และสากล  

ศ ๑.๑  ม.๓/๔  
          ม.๓/๖  

-มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล 
แบบ ๒ มิติและ ๓ มิติ เพื่อประสบการณ์และ
จินตนาการ  

๕ ๑๕ 

๓ หลักการ
ออกแบบงาน
ส่ือผสม  

ศ ๑.๑  ม.๓/๕  
          ม.๓/๗  

-มีทักษะในการสร้างงานส่ือผสมโดยใช้หลักการ
ออกแบบ  

๕ ๑๕ 

๔ การวิเคราะห์
รูปแบบเนื้อหา
และคุณค่าในงาน
ทัศนศิลป์  

ศ ๑/๑  ม.๓/๘   
ศ ๑.๒  ม.๓/๑  

-วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท้ังของตนเอง ผู้อื่น และศิลปิน  

๓ ๕ 

๕ เรียนรู้ ขับขาน  ศ ๒.๑  ม.๓/๑-๒  
 

-เปรียบเทียบองค์ประกอบงานดนตรีและเทคนิค
การร้อง การเล่นการแสดงออก และคุณภาพของ
เสียง  

๔ ๑๐ 

๖ สรรค์สร้างบท
เพลง  

ศ ๒.๑  ม.๓/๓-๕  
ศ ๒.๒  ม.๓/๑  
  

-การแต่งเพลงส้ันๆในจังหวะง่ายๆ ต้องรู้จัก
วิวัฒนาการของดนตรไีทยและสากลในแต่ละยุค
สมัยและอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบ
ดนตรีได้ เมื่อแต่งเพลงได้แล้วจึงจะเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างงานของตนเองและผู้อื่นได้  

๘ ๒๐ 

๗ ทฤษฎี การละคร  ศ ๓.๑  ม.๓/๑-๔  
  

-ละครเป็นศิลปะที่เกิดข้ึน จากการนาภาพชีวิตจริง 
หรือประสบการณ์มาผสมผสาน กับจินตนาการ 
แล้วนามา ผูกเป็นเรื่องราวนาเสนอ ในรูปแบบของ
บทละคร ท่ีมีองค์ประกอบคือโครงสร้าง ตัวละคร
และการวางบุคลิก ลักษณะตัวละคร ความคิด การ

๔ ๑๐ 
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 ใช้ภาษา เพลง และภาพในบทละครซึ่งต้องมีการ
ประสาน สัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องกลมกลืน เป็น
งานแสดงละครท่ีมีความสมบูรณ์สามารถสร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ชม  

๘ การละคร  ศ ๓.๑  ม.๓/๕-๖  

  

- การวิจารณ์เปรียบเทียบ งานนาฏศิลป์ผู้วิจารณ์
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบนาฏศิลป์ เช่น 
การฟ้อนรา ท่ีสวยงามอ่อนช้อย สอดคล้องกับ
จังหวะดนตรีมีการแต่งกาย แต่งหน้าท่ีสวยงาม
เหมาะสมกับการแสดงและนาเสนอแนวคิดจากเนื้อ
เรื่อง ในการ-แสดงท่ีสามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

๕ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ชั่วโมง   จำนวน ๑ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้า
หนัก
คะแน

น 

๑ สร้างงานทัศนศิลป์
ด้วยเทคนิควิธีการ
ท่ี หลากหลาย  

ศ ๑.๑  ม.๓/๙  
ศ ๑.๒  ม.๓/๑-๒  
 

-ใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์ 
เพื่อส่ือความหมายรวมทั้งการศึกษาและ
อภิปรายรายงานทัศนศิลป์สะท้อนคุณค่า ของ
วัฒนธรรม  

๖ 

 

๑๕ 

๒ การประกอบอาชีพ
ทางทัศนศิลป์  

ศ ๑.๑  ม.๓/๑๐  - ระบุอาชีพและทักษะท่ีจำเป็น ในการ
ประกอบอาชีพ ทางทัศนศิลป์  

๔ ๑๐ 

๓ การจัดนิทรรศการ  ศ ๑.๑  ม.๓/๑๑  - การเลือกงานทัศนศิลป์ โดยใช้เกณฑ์ท่ี
กำหนดขึ้นนำไปจัดนิทรรศการ  

๔ ๑๐ 

๔ ทัศนศิลป์กับ
วัฒนธรรมไทย  

ศ ๑.๑  ม.๓/๙ 
ศ ๑.๒  ม.๓/๑   

-การศึกษาและอภิปราย งานทัศนศิลป์สะท้อน
คุณค่า ของวัฒนธรรมไทย  

๖ ๑๕ 

๕ บรรเลง จัดแสดง  ศ ๒.๑  ม.๓/๗  - จัดการแสดงหรือประกวดดนตรี โดยบูรณา
การ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

๕ ๑๕ 

๖ ปัจจัยท่ีทาให้งาน
ดนตรีดี  

ศ ๒.๑  ม.๓/๖  
ศ ๒.๒  ม.๓/๒  

- ดนตรีมีอิทธิพลต่อสังคม ซึ่งมีปัจจัยต่างๆท่ี
ทาให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ  

๕ ๑๐ 

๗ ละครกับชีวิต  ศ ๓.๒  ม.๓/๑-๒  
 

- การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครให้
มีความสวยงาม  
- บอกความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ 
และการละคร เป็นอยู่ของคนไทยอีกด้วย 
ดังนั้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในการแสดง
นาฏศิลป์ จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคน ท่ีจะช่วยให้
นาฏศิลป์ดำรงอยู่ต่อไป  

๖ ๑๕ 

๘ การอนุรักษ์
นาฏศิลป์  

ศ ๓.๒  ม.๓/๓  - การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ในการแสดง
นาฏศิลป์ เป็นหน้าท่ีของทุกคน ท่ีจะช่วยให้
นาฏศิลป์ดำรงอยู่ต่อไป  

๔ ๑๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑  
เข้าใจการทำงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มี
จิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตาม
กระบวนการทำงาน   
 ๒. ใช ้กระบวนการกล ุ ่ ม ในการ
ทำงานด้วยความเสียสละ 
 ๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
อย ่างต ัดส ินใจแก ้ป ัญหาการ
ทำงานอย่างมีเหตุผล 

 

รู้อะไร : 
๑. ข้ันตอนการทำงาน   เช่น 
- การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก 

ในการทำงานบ้าน   
- การจัดและตกแต่งห้อง 
- การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกค้า

ส ่ ง  ร ้ า น ส ะ ด ว ก ซ ื ้ อ  แ ล ะ
ห้างสรรพสินค้า                      

๒. การทำงานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม  เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
และบริการอาหาร 
-  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง 
จากวัสดุในท้องถ่ิน                  

๓. การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่น 
-  การจัดสวนในภาชนะ 
-  การซ่อมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ /เครื่องใช้   

ทำอะไรได้ :  
  ลงมือปฏิบัติงานตามลำดับข้ันตอน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจ
แก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  

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

สาระที่ ๒ การอาชพี 
มาตรฐาน  ง ๒.๑  
เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น 
มีประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

๑. อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ 
 ๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 
 ๓. เห็นความสำคัญของการ
สร้างอาชีพ 

 

รู้อะไร : 
๑.  แนวทางการเลือกอาชีพ 
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                  
๒. เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
- การสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพสุจริต       
๓. ความสำคัญของการสร้างอาชีพ 
-  การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างข้ึน  
- การเตรียมความพร้อม            

ทำอะไรได้ :  
นำเสนอผลงานและแนวทางการ
ประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค ์

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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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ ๑ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ เรียนรู้
กระบวนการ 
ทำงาน 

ง ๑.๑ ม.๑/๑-๓ 
 
 

การทำงานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน
จะต้องมีข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการ
ทำงาน ใช้กระบวน การกลุ่มในการทำงานด้วย
ความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน
อย่างมีเหตุผล 

๖ ๓๐ 

๒ การดูแลรักษา
บ้าน 

ง ๑.๑  ม.๑/๑-๓ 
 
 

การดูแลรักษาบ้านจะต้องทำตามข้ันตอนของ
กระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มด้วย
ความเสียสละ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

๘ ๓๕ 

๓ อาหารกับการ
ดำรงชีวิต 

ง ๑.๑  ม.๑/๑-๓ 
 
 

อาหารและโภชนาการมคีวามสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิต ดังน้ันการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกซื้อ
อาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบ จัด 
ตกแต่ง บริการอาหาร และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะต้องทำอย่างเป็น
ข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน ใช้
กระบวนการกลุ่มด้วยความเสียสละ และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง 
มีเหตุผล 

๖ ๓๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒ รายวิชา การงานอาชีพ ๒ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   เวลา  ๒๐  ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การประดิษฐ์
ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุ 
ท้องถ่ิน 

ง ๑.๑   ม.๑/๑-๓ 
 
 

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
ท้องถ่ินจะต้องวิเคราะห์ข้ันตอน การทำงาน
ตามกระบวนการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่ม
ด้วยความเสียสละ และตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

๑๐ ๕๐ 

๒ โลกของอาชีพ ง ๒.๑   ม.๑/๑,๓ 
 
 

การประกอบอาชีพมีความสำคัญ 
ต่อการดำเนินชีวิต ดังน้ันนักเรียนจะต้องวาง
แนวทางการเลือกอาชีพ สร้างอาชีพ และมีเจต
คติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑  
เข้าใจการทำงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน และ
ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึก
ในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนา การทำงาน 
๒. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและ
ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                      
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 

รู้อะไร : 
๑. การแสวงหาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาการทำงาน  เช่น การจัด
และตกแต่งบ้าน 
การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
การจัดการผลผลิต                   
๒. การทำงานโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา เช่น 
   -  การเตรียม ประกอบ จัด  
ตกแต่ง และบริการ เครื่องด่ืม  
   -  การเลี้ยงสัตว์ 
   -  การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียน หรือ 
ท้องถ่ิน 
   -  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการ
กับหน่วยงานต่างๆ  
ทำอะไรได้ : 
๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนา การทำงาน 
๒. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ในการทำงาน 
๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                      
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

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 

มาตรฐาน  ง ๒.๑  
เข้าใจ มีทักษะที่
จำเป็น  มี
ประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ 
 

๑. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
 ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ 
 ๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ  
 

รู้อะไร :  
๑. การจัดประสบการณ์อาชีพ 
   -   สถานการณ์แรงงาน 
   -   ประกาศรับสมัครงาน 
   -  ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง 
   -  ผลตอบแทน 
๒. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
   -   การหางาน 
   -   คุณสมบัติที่จำเป็น 
๓. ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ 
   -  ทักษะกระบวนการทำงาน 
   -   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
   -  ทักษะการทำงานร่วมกัน 
   -  ทักษะการแสวงหาความรู้ 

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 

   -  ทักษะการจัดการ 
ทำอะไรได้ :  
๑. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับ
การประกอบอาชีพที่สนใจ  
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑  รายวิชา การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ทักษะในการ
ทำงานเพ่ือการ
ดำรงชีวิต 

ง ๑.๑  ม.๒/๑-๓ 
 
 

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน
ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้จะต้องใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงาน และมีจิตสำนึกในการทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๔ ๒๐ 

๒ การจัดและ
ตกแต่งบ้านและ
บริเวณบ้าน 

ง ๑.๑  ม.๒/๑-๓ 
 

การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านจะต้องใช้
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา   มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๖ ๓๐ 

๓ เครื่องด่ืมและ
การบริการ 

ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ 
 

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องด่ืมจะต้องใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  มี
จิตสำนึกในการทำงาน และใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๖ ๓๐ 

๔ งานช่างในบ้าน ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ 
 

การปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐานในบ้านจะต้องใช้ทักษะ
การแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการทำงาน ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
ทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒  รายวิชา การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การประดิษฐ์
ของใช้ ของ

ตกแต่งจากวัสดุ
ในโรงเรียนหรือ

ท้องถ่ิน 

ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ 
  

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุใน
โรงเรียนหรือท้องถ่ินจะต้องใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา การทำงาน ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา มีจิตสำนึกในการ
ทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๘ ๓๕ 

๒ การเลี้ยงสัตว์                
ในบริเวณบ้าน 

ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ 
  

การเลี้ยงสัตว์จะต้องใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาการทำงาน ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา มีจิตสำนึกในการ
ทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 

๖ ๓๐ 

๓ การเสริมสร้าง 
ประสบการณ์
เพ่ือการเข้าสู่

อาชีพ 

ง ๒.๑ ม.๒/๑-๓ 
         

การเสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือการเข้าสู่
อาชีพจะต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และมีทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ 

๖ ๓๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ การ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑  
เข้าใจการทำงาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน และ
ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยใน
การทำงาน มีจิตสำนึก
ในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

๑. อภิปรายขั้นตอนการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.  ใช ้ท ั กษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
๓.  อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

รู้อะไร : 
๑. ข้ันตอนการทำงาน  เช่น 

-  การซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า 
ที่ต้องการการดูแลอย่าง
ประณีต   

-  การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                         
๒. การทำงานร่วมกัน   เช่น 

-  การเตรียม ประกอบ  อาหาร
ประเภทสำรับ 

-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ    

๓. การจัดการ    เช่น 
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ 
-  การขยายพันธ์ุพืช 

    -  การติดต้ัง / ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน 
ทำอะไรได้ :  
๑. ทำงาน  เช่น การซัก ตาก พับ 
เก็บเสื้อผ้า 

-สร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                         
๒. ทำงานร่วมกัน  เช่น 

-  การเตรียม ประกอบ  อาหาร
ประเภทสำรับ 

-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ    

๓. การจัดการ  เช่น 
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ 
-  การขยายพันธ์ุพืช 

    -  การติดต้ัง / ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน 

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 

สาระที่ ๒ การอาชพี 
มาตรฐาน  ง ๒.๑  
เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  
มีประสบการณ์ เห็น
แนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 

๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
 

รู้อะไร : 
๑.  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง   

-  สื่อ  สิ่งพิมพ์ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
-   คุณสมบัติที่จำเป็น 
-   ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก 

๓.  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-   รูปแบบการประเมิน 

๑. มีสัมมาคารวะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มคีวามรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    -   เกณฑ์การประเมิน 
ทำอะไรได้ :  
๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 

๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑  รายวิชา การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ การทำงานเพ่ือ
การดำรงชีพ 

ง ๑.๑  ม.๓/๒-๓ การทำงานเพ่ือการดำรงชีพจะต้องใช้ทักษะใน
การทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทักษะ
การจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
 

๔ ๒๐ 

๒ ผ้าและการตัด
เย็บ 

ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓ การดูแลรักษา ซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่ง และ
ตัดเย็บเสื้อผ้าจะต้องทำงานอย่างเป็นข้ันตอนมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 

๓ อาหารประเภท
สำรับ 

ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓ การประกอบอาหารประเภทสำรับจะต้อง
ดำเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
และทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 

๔ งานช่างในบ้าน ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓ การทำงานช่างในบ้านจะต้องใช้ข้ันตอนการ
ทำงานที่มประสิทธิภาพ ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 

๕ การประดิษฐ ์
บรรจภุัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ 

ง ๑.๑  ม.๓/๑-๓ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
จะต้องใช้ข้ันตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
และทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒  รายวิชา การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 

คะแนน 
๑ การขยายพันธ์ุ

พืช 
ง ๑.๑ ม.๓/๑-๓ 
  

การขยายพันธ์ุพืชจะต้องใช้ข้ันตอนการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม และทักษะการจัดการเพ่ือ
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ๒๕ 

๒ งานธุรกิจ ง ๑.๑ ม.๓/๑-๓ 
  

งานธุรกิจจะต้องใช้ข้ันตอนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม และทักษะการจัดการเพ่ือ
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ๒๕ 

๓ งานอาชีพ ง ๒.๑ ม.๓/๑-๓ การประกอบอาชีพจะต้องมีความรอบรู ้
ในการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สามารถวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ที่มั่นคง และประเมินทางเลือกในการ 
ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความรู้  
ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

๘ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔  

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ภาษา
เพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
เข้าใจและตีความ
เรื่องที่ฟังและอ่าน
จากสื่อประเภท
ต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล 

๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอร้อง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงง่าย ๆ ท่ีฟังและอ่าน 

รู้อะไร  : 
 ความหมายของคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ
และคำชี้แจง ช่วยให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังและ
อ่านได้ถูกต้อง 
ทำอะไรได้ : 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  คำแนะนำและ
คำชี้แจง 

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. อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทานและบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   

รู้อะไร  : 
 หลักการอ่านออกเสียงข้อความ/นิทานและ
บทร้อยกรอง  ( poem)  
ทำอะไรได้ : 
 อ่านออกเสียง  ข้อความ  นิทานและบท
ร้อยกรองสั้น ๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๓. เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความ ให้ 
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียง (non-text 
information)  ที่อ่าน    

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ โครงสร้าง ประโยคและรูปแบบสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียง 
ทำอะไรได้ : 
 เลือก/ระบุประโยค และข้อความให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)  ที่อ่าน    

๔. ระบุหัวเรื่อง (topic) 
ใจความสำคัญ  
(main idea)และตอบ
คำถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน 
และเรื่องสั้น   

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค เทคนิค
การหาหัวเรื่อง และใจความสำคัญของหัว
เรื่อง 
ทำอะไรได้ : 
 ระบุใจความสำคัญ (main  idea)  และ
ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
นิทานและเรื่องสั้น 

มาตรฐาน ต ๑.๒ 
มีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑. สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
กิจกรรม และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 

รู้อะไร  : 
๑. ประโยค/ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง 
เพ่ือน และบุคคลใกล้ชิด 
๒. สำนวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ทำอะไรได้ : 
 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง
กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 

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 

๒. ใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ และคำชี้แจง
ตามสถานการณ์ 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ใช้ในการขอร้อง 
แนะนำและชี้แจง 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. พูดขอร้อง แนะนำ และชี้แจงตาม
สถานการณ์ 
๒. เขียนป้ายประกาศ คำแนะนำ คำชี้แจงใน
สถานการณ์ 

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

๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการขอ
ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ   
ทำอะไรได้ : 
 พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ   

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์  สำนวน ภาษา ประโยคและ
ข้อความ ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลและ
แสดง 
ความคิดเห็น 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนโดยใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา  
ประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอและให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน 

๕. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้น ๆ ประกอบอย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวนภาษา  ประโยคที่ใช้แสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็นและให้เหตุผล 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน ต ๑.๓ 
นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นใน

๑. พูดและเขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 

รู้อะไร  : 
 ประโยค ข้อความ สำนวนภาษาท่ีใช้ในการ
พูด เขียนบรรยาย นำเสนอข้อมูล 
ทำอะไรได้ : 
พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง กิจวัตร

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

เรื่องต่าง ๆ โดย
การพูดและเขียน 

ประจำวัน  ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
เช่น  การเดินทาง การรับประทานอาหาร  
การเรียน การเล่นกีฬา การฟังเพลง  การอ่าน
หนังสือ การท่องเท่ียว 

๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. พูด/เขียน สรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระ 
(theme)  ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม 
 

รู้อะไร  : 
 วิธีการพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/
แก่นสาระ (theme) จากการวิเคราะห์เรื่อง
ต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ 
(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

๓. พูด/เขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม
หรือเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 
 

รู้อะไร  : 
 การเลือกใช้คำ ประโยค ข้อความ ในการ
พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบ 
ทำอะไรได้ : 
 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรม หรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

สาระที่ ๒ ภาษา
และวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
เข้าใจ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม                     
กับกาลเทศะ 
 

๑. ใช้ภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพ 
เหมาะสมตามมารยาท 
สังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

รู้อะไร  : 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 
การใช้น้ำเสียง และกิริยาท่าทางตาม
มารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

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. บรรยายเก่ียวกับ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิต
ความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 

รู้อะไร  : 
 ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วัน
สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 บรรยายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง 
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 

รู้อะไร  : 
 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น 
การร้องเพลง  การเล่านิทาน และการเล่น
เกม  และการแสดงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม 
ทำอะไรได้ : 
 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ 
 

มาตรฐาน ต ๒.๒ 
เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับ
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
และนำมาใช้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด 
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน  และการลำดับ
คำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  : 
 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
ทำอะไรได้ : 
 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

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. เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง 
วันสำคัญและชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
กับของไทย 

รู้อะไร  : 
 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
ทำอะไรได้ : 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญและชีวิต
ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  

สาระที่ ๓ ภาษา
กับความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ 
ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น และเป็น
พ้ืนฐานในการ
พัฒนาแสวงหา

๑. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ และนำเสนอด้วย
การพูด / การเขียน 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์  สำนวนภาษาต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ทำอะไรได้ : 
 นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่ได้จากการค้นคว้า
และสรุปด้วยการพูด/การเขียน 

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 

ความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 

๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

สาระที่ ๔ ภาษา
กับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ 
ใช้ภาษา 
ต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึน
ในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
 

รู้อะไร : 
 คำ วลี ประโยค สำนวนภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ  
ทำอะไรได้ : 
 ใช้คำ วลี ประโยค สำนวนภาษา ในการ
สื่อสารตามสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองในชั้นเรียน 

 
 

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 อ ๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Myself ต ๑.๒ ม.๑/๑-๒ 
         ม.๑/๔ 
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ เก่ียวกับตนเองและผู้อื่น พูดสนทนา
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวด้วยการใช้ภาษา 
น้ำเสียง และกิริยาท่ีสุภาพเหมาะสม และใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพ่ือสร้างและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 

๑๔ ๒๕ 

๒ My Family ต ๑.๑ ม.๑/๒-๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
         ม.๑/๔ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว พูดขอและให้
ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพของคนในครอบครัว โดยใช้
โครงสร้างภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม ตอบ
คำถามจากการอ่านบทอ่าน และการเขียน
ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์เครือญาติ  

๘ ๑๕ 

๓ House and 
Home 

ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เก่ียวกับบ้าน (House และ Home) ให้
ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกภายในบ้าน ห้องต่างๆ
ภายในบ้าน สนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับห้องต่างๆ
ภายในบ้านของตนเอง    

๘ ๑๕ 

๔ My School 
 
 
 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๒ ม.๑/๔ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 

 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เก่ียวกับวิชาที่เรียน สถานที่ต่างๆใน
โรงเรียน สิ่งของที่มใีนห้องเรียน สนทนาโต้ตอบ
เก่ียวกับรายวิชาที่เรียน ใช้ภาษาแสดงความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบวิชาที่เรียน สนทนาโต้ตอบ
เก่ียวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียน และสิ่งของที่มี
ในห้องเรียน 

๑๘ ๒๕ 

๕ Numbers ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เก่ียวกับตัวเลขที่เป็นจำนวนนับ เลขที่
บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ เครื่องหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการสนทนา  ถาม-ตอบ
เก่ียวกับเลขทีบ่้าน หมายเลขโทรศัพท์ และ
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์  

๑๒ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My Town ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
ต ๑.๒ ม.๑/๔-๕ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๑ ม.๑/๒ 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ อาชีพของคน
ในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ และสนทนาถาม-
ตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ ใช้คำ
บุพบทบอกท่ีต้ังของสถานที่  ใช้รูปประโยคบอก
วิธีการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ  

๑๖ ๒๕ 

๒ My Hobbies ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
         ม.๑/๓-๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๔ 
ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก   ถาม–ตอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมงานอดิเรกในยามว่าง  ฝึกฝนการใช้
โครงสร้างประโยคสั ้นๆเหมาะกับระดับชั้น    
โดยใช้สื่อประกอบการอ่านและการฟัง  โต้ตอบ
สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                           

๔ ๑๐ 

๓ Food and 
Drinks 

ต ๑.๒ ม.๑/๕ 
ต ๑.๓ ม.๑/๓ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๒ ม.๑/๒ 
 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี ่ยวกับชื ่ออาหารและเครื ่องดื ่มของ
ไทยและของต่าง ประเทศ บอกความรู้สึกชอบ
และไม่ชอบอาหารและเครื ่องดื ่มประเภท
ต่างๆ บอกความแตกต่างระหว่างอาหารและ
เครื่องด่ืมของไทยและของต่างประเทศ 

๘  ๑๕ 

๔ Times ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑-๒ 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี่ยวกับชื ่อวันในหนึ่งสัปดาห์ และชื่อ
เดือนในหนึ ่งปี ใช้ประโยคสนทนา ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับชื่อวันและชื่อเดือน ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
เวลา สภาพอากาศและฤดูกาลของประเทศไทย
และประเทศในแถบยุโรป 

๒๒  ๓๐ 

๕ Entertainment ต ๑.๒ ม.๑/๓ 
ต ๑.๓ ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๒ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ใช้
ประโยคสนทนา ถาม-ตอบ เกี ่ยวก ับรายการ
โทรท ัศน์ท ี ่ ชอบหร ือไม ่ ชอบ เวลาในการ
ออกอากาศ  สนทนาในการซื้อขายสินค้า การถาม
ราคา รายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการซื้อ   

๑๐ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่
การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
เข้าใจและตีความเรื่อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

รู้อะไร  : 
 ความหมายของคำขอร้อง/
คำแนะนำ/คำชี้แจงและคำอธิบาย 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำ  
คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ  
๒. สาธิต/แสดงบทบาทสมมติ
เก่ียวกับการขอร้อง การแนะนำ 
การชี้แจงและการอธิบายจากบท
อ่าน 

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. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น 
ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
 

รู้อะไร  : 
หลักการอ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าวประกาศและบทร้อยกรองสั้นๆ 
ทำอะไรได้ : 
 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

๓. ระบุ/เขียนประโยค และ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่าง ๆ 
ที่อ่าน 

รู้อะไร  : 
 รู้และเข้าใจคำศัพท์ ประโยค และ
ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ : 
๑. บอกลักษณะของสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง 
๒. ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงใน
รูปแบบการเขียน/การพูด 

๔. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความ
สำคัญ บอกรายละเอียด
สนับสนุน (supporting detail) 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
เรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ 

รู้อะไร  : 
๑. Topic 
๒. Supporting detail 
๓. การให้เหตุผลและการ
ยกตัวอย่างประกอบ 
ทำอะไรได้ : 
๑. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง/อ่าน 
๒. รวบรวมข้อมูลจากเน้ือหาที่ฟัง/
อ่าน อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบความคิดเห็น 

มาตรฐาน ต ๑.๒ 
มีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ 

รู้อะไร  : 
 สำนวน ประโยค ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง   เรื่องใกล้ตัวและ
สถานการณ์ต่างๆ  

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

ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม 

ทำอะไรได้ : 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นได้ 

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

๒. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ 
คำชี้แจง และคำอธิบายตาม
สถานการณ์ 

รู้อะไร  : 
 คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง
และคำอธิบายตามสถานการณ์ 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวนภาษา แสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
ทำอะไรได้ : 
 เขียนบทสนทนาตามสถานการณ์ที่
ตนสนใจและพูดแสดงความต้องการ 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลบรรยาย และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 สำนวนภาษา วิธีการใช้คำ 
ประโยค เพ่ือให้ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็น และบรรยายตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน 

๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกับเรื่องต่าง  ๆ  กิจกรรม 
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 ข้อมูลที่ใช้ในการพูดและเขียนเพ่ือ
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ 
ทำอะไรได้ : 
๑. พูดแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ที่กำหนด 
๒. เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ 
กิจกรรมหรือประสบการณ์ของ
ตนเองและพูดพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ 
นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบ

๑. พูดและเขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเองกิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ และ 

รู้อะไร  : 
 คำ ประโยคและข้อความท่ีใช้ใน
การพูดและเขียนบรรยาย 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและเขียน 

ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 

ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสังคม 

๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 
(topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 

รู้อะไร  : 
 วิธีการพูดและเขียนเพ่ือสรุป
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 
ทำอะไรได้ : 
 พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ แก่น
สาระ  หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์
เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมได้เหมาะสม 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

รู้อะไร  : 
 ภาษาท่ีแสดงความต้องการ เสนอ
ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือ
เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เรื่องใกล้ตัวและประสบการณ ์
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม                     
กับกาลเทศะ 
 

๑. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา 
ท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

รู้อะไร  : 
 การใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานที่ เป็นมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมที่ควรศึกษา 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับบุคคล สถานที่
และโอกาสตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

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. อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วัน
สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

รู้อะไร  : 
 ความเป็นมาและความสำคัญของ
เทศกาล   
วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 อธิบายเก่ียวกับเทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจ้าของภาษา 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

รู้อะไร  : 
 กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
ทำอะไรได้ : 
 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

มาตรฐาน ต ๒.๒ 
เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำ
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  : 
 ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการลำดับคำตาม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
ทำอะไรได้ : 
บอกความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

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. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย   

รู้อะไร  : 
 การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย 

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ 
ใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และ
เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้ 
และเปิดโลกทัศน์ของ
ตน 

๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
การแหล่งเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์  สำนวน
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ทำอะไรได้ : 
 นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวม
และสรุป ด้วยการพูด/การเขียน 

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 

สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง  

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

ใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

 สถานการณ์จำลองที่ใช้ในท้องถ่ิน  
สถานศึกษาและชุมชน 
 
ทำอะไรได้ : 
 สื่อสารภาษาตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม เช่น การศึกษา 
การเล่นกีฬา เป็นต้น 

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

มาตรฐาน ต ๔.๒ 
ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก 

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนและชุมชน 
ทำอะไรได้ : 
 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

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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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Myself ต ๑.๒ ม.๒/๑-๒ 
         ม.๒/๔ 
ต ๒.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๑ ม.๒/๑ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ สำนวนภาษา ข้อความและประโยคที่ใช้
ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน เรื่องใกล้
ตัว และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว  

๑๔ ๒๐ 

๒ My Family ต ๑.๑ ม.๒/๒-๔ 
ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
         ม.๒/๔ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๑ ม.๒/๑ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ แต่งประโยคโดยใช้คำศัพท์บรรยาย
ความส ัมพันธ ์ของบ ุคคลในครอบคร ัวตอบ
คำถามจากข้อความที่อ่าน ขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับ
ภาพครอบครัว 

๘ ๑๕ 

๓ House and 
Home 

ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
ต ๑.๓ ม.๒/๒ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ ขอข้อมูลและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับบ้าน 
เครื ่องใช้ภายในบ้าน การเขียนบรรยายภาพ
บ้านการเรียนรู ้คำศัพท์เกี ่ยวกับ House และ 
Home การให้ข้อมูลเกี ่ยวกับสมาชิกในบ้าน 
การถาม-ตอบเกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้าน   

๘ ๑๕ 

๔ My School 
 
 
 
 

ต ๑.๑ ม.๒/๑ 
ต ๑.๒ ม.๒/๔ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๑ ม.๒/๑ 
ต ๔.๒ ม.๒/๒ 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ ค้นคว้า รวบรวม และนำเสนอ คำศัพท์
ที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื ่น  พูด
ภาษาอ ังกฤษในสถานการณ ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นใน
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับวิชา 
ห้องเรียน และชีวิตประจำวัน พูดและเขียน
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ วิชาและห้องเรียนที่เรียน 
และชีวิตในโรงเรียนของตนเอง 

๑๘ ๓๐ 

๕ Numbers ต ๑.๑ ม.๒/๑-๒ 
ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์ เกี่ยวกับจำนวน ลำดับที่ จำนวนเต็ม 
เลขเศษส่วน เลขทศนิยม วันเดือนปี อุณหภูมิ 
เวลา ฟ ังและสนทนาถาม-ตอบเก ี ่ ย วกับ
หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี อุณหภูมิ เวลา 

๑๒ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒   รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My Town ต ๑.๓ ม.๒/๑ 
ต ๑.๒ ม.๒/๔-๕ 
ต ๓.๑ ม.๒/๑ 
 
 

อ่านออกเสียงและเขียนคำศัพท์ประโยคการ
บอกทิศทาง ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง 
การเดินทางสถานที่ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ถาม-ตอบ เรื่องของชุมชน
ที่นักเรียนอาศัยอยู่  ใชทักษะทางภาษาเพ่ือการ
สื ่อความหมายเกี ่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลใน
ชุมชนของตนเอง 

๑๖ ๒๕ 

๒ 
 
 
 

My Hobbies ต ๑.๑ ม.๒/๑ 
         ม.๒/๓-๔ 
ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
         ม.๒/๔ 
ต ๑.๓ ม.๒/๑ 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกกิจกรรมยามว่าง พูด
สนทนาถาม-ตอบเกี ่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่
ตนเองชอบและไม่ชอบ บอกเหตผลที่ชอบและ
ไม่ชอบ ฟังและเขียนเล่าเร ื ่องเกี ่ยวกับงาน
อดิเรก บอกประเภทของงานอดิเรกที่ชอบและ
ไม่ชอบ ทำสมุดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก 

๔ ๑๐ 

๓ Food and 
Drinks 

ต ๑.๒ ม.๒/๕ 
ต ๑.๓ ม.๒/๓ 
ต ๒.๑ ม.๒/๒ 
ต ๒.๒ ม.๒/๒ 
 
 

อ่าน สะกด เขียน และบอกความหมาย ของ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืม พูด
ประโยค ชอบและไม่ชอบประเภทของอาหาร 
เครื ่องดื่ม การบอกรสชาติของอาหาร การสั่ง
อาหาร การสร ้างเมนูอาหาร การอ ่านบท
สนทนาในร้านอาหาร 

๘  ๑๕ 

๔ Times ต ๑.๒ ม.๒/๑ 
ต ๑.๓ ม.๒/๑ 
ต ๒.๑ ม.๒/๓ 
ต ๒.๒ ม.๒/๑-๒ 
 

สะกด เขียน และบอกความหมาย ของคำศัพท์
เกี ่ยวกับสภาพอากาศ สนทนา  แลกเปลี ่ยน
ข ้ อม ู ล เก ี ่ ยวก ั บสภาพอากาศของ เ ม ื อ ง
ต่างๆ  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทอ่าน 
อ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฤดูกาลที่
ชอบ บรรยายเก ี ่ยวก ับสภาพอากาศ และ
กิจกรรมที่ทำ 

๒๒  ๓๐ 

๕ Entertainment ต ๑.๒ ม.๒/๓ 
ต ๑.๓ ม.๒/๓ 
ต ๒.๒ ม.๒/๒ 

สะกด เขียน และบอกความหมาย ของคำศัพท์
เก ี ่ยวก ับก ิจกรรมที ่ทำในวันหยุด รายการ
โทรทัศน์ เพลง กีฬา สถานที่ท่องเที ่ยว การ
เดินทางท่องเที่ยว และการใช้ประโยคสนทนา 
ถาม-ตอบ เก่ียวกับกิจกรรมในวันหยุด 

๑๐ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่
การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ 
เข้าใจและตีความเรื่อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบายที่ฟังและอ่าน 

รู้อะไร  : 
 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง
และคำอธิบายในการประดิษฐ์ การ
บอกทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ 
การใช้อุปกรณ ์
ทำอะไรได้ : 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายได้ 

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. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 

รู้อะไร  : 
 ๑. ข้อความ ข่าวโฆษณาและบท
ร้อยกลอง 
๒. การใช้พจนานุกรม 
๓. หลักการอ่านออกเสียง 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ   
๒. อ่านออกเสียงพยัญชนะและ
สระภาษาอังกฤษ  เสียงหนักเบา 
สูงต่ำในคำและประโยค แบ่งวรรค
ตอนในการอ่าน   
๓. อ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยค และ
ข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 

รู้อะไร  : 
 ๑. ประโยคข้อความและ
ความหมายเก่ียวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. การตีความและถ่านโอนข้อมูล
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
ทำอะไรได้ : 
 ๑.  เขียนประโยคและข้อความ
เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน   
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม 
เวลาว่าง เป็นต้น 
๒. ตีความโดยถ่ายโอนข้อมูลจาก
สัญลักษณ์เครื่องหมาย แผนภูมิ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ต่าง ๆ ได้ 

๔. เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ  รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 

รู้อะไร  : 
 การจับใจความสำคัญ 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. จับใจความสำคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่ได้ฟังและ
อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. แสดงความคิดเห็นและให้
เหตุผลเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 

มาตรฐาน ต ๑.๒ 
มีทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมและสื่อสารอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น 
การทักทาย  
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย 
การพูดแทรกอย่างสุภาพ การ
ชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
ทำอะไรได้ : 
 สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

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. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ 
คำชี้แจง และคำอธิบายอย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง 
และคำอธิบาย ท่ีมีข้ันตอนซับซ้อน 
ทำอะไรได้ : 
 ๑. รู้จักและใช้คำขอร้อง 
คำแนะนำ   
คำชี้แจงและคำอธิบายได้เหมาะสม 
๒. ลักษณะของภาษาท่ีแตกต่างกัน
ในเรื่องคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจงและคำอธิบายที่มีข้ันตอน
ซับซ้อน 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 ประโยคที่แสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
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 สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบ
รับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  
เช่น  Please….. /…..,please / 
I’d  like…../ I  need…./ May / 
Can / Could ….? 
/Yes……/Please  do………/ 
Certainly / Yes of  course / 
I’m  sorry , but…… etc. 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลอธิบาย เปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

รู้อะไร  : 
 คำศัพท์ สำนวนภาษาประโยค 
และข้อความท่ีใช้ในการขอและให้
ข้อมูล 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนสำนวน ประโยค 
และข้อความในการขอและให้
ข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน 

มาตรฐาน ต ๑.๓ 
นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบ
ยอด และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
โดยการพูดและเขียน 

๑. พูดและเขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเองกิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ และ 
ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม 
 

รู้อะไร  : 
 การบรรยายเก่ียวกับตนเอง 
ทำอะไรได้ : 
 พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับ
ตนเองประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง 
การรับประทานอาหาร  การเล่น
กีฬา ดนตรี การฟังเพลง การอ่าน
หนังสือ การศึกษา การท่องเท่ียว  
สภาพสังคมและเศรษฐกจิ 

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 

สาระที่ ๒ ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้

๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล
และโอกาส ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

รู้อะไร  : 
 การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและ
กิริยาท่าทางในการสนทนาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความ
เป็นไทย 
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อย่างเหมาะสม                     
กับกาลเทศะ 
 

ท่าทาง เหมาะกับบุคคล ตาม
มารยาทสังคม และโอกาส 
 

๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่น
ในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

๒. อธิบายเก่ียวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา 

รู้อะไร  : 
 ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา 
ทำอะไรได้ : 
 อธิบายเก่ียวกับความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

รู้อะไร  : 
 กิจกรรมทางภาษา เช่น การเล่น
เกม  การร้องเพลง  การเล่านิทาน 
และการแสดงบทบาทสมมติ 
ทำอะไรได้ : 
 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ด้วยความสนใจ 

มาตรฐาน ต ๒.๒ 
เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และ
นำมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

๑. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำ
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

รู้อะไร  : 
 ๑. การเปรียบเทียบและการ
อธิบายความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆของเจ้าของภาษากับของไทย 
๒. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และการจัดลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยค 
ทำอะไรได้ : 
 บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับ
คำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

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. เปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย และนำไปใช้อย่าง
เหมาะสม   

รู้อะไร  : 
 การเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือน และความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย   
ทำอะไรได้ : 
 เปรียบเทียบและอธิบายความ
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เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ของเจ้าของภาษาและของไทย
พร้อมทั้งนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สาระที่ ๓ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ 
ใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และ
เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้ 
และเปิดโลกทัศน์ของ
ตน 

๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วย
การพูดและการเขียน 

รู้อะไร  : 
 การค้นคว้า การรวบรวม การสรปุ 
และการนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 
ทำอะไรได้ : 
 การพูดและการเขียนและการ
นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ 

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 

สาระที่ ๔ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ 
ใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์ 
จริง/สถานการณ์จำลองที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 

รู้อะไร  : 
คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวนภาษา 
ที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์จรงิ/
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม เช่น ในห้องเรียน  
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เช่น 
การท่องเท่ียว  การศึกษา ดนตรี  
กีฬา  ข่าว เป็นต้น 

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 

มาตรฐาน ต ๔.๒ 
ใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและ
สรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

รู้อะไร  : 
 ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการ
สืบค้น  ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนำข้อมูล
ไปใช้ในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
ทำอะไรได้ : 
 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ

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 
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แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑   รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ All about me ต ๑.๑  ม.๓/๑-๒ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑   
ต ๒.๑  ม.๓/๑ 

- ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น
การทักทาย การกล่าวลา ขอโทษ ขอบคุณ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การ
สนทนา/เขียนข้อมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว  
- ภาษาท่ีใช้แสดงความต้องการเสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 

๑๒ ๒๕ 

๒ Happy 
Family 

ต ๑.๒  ม.๓/๑-๒ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑ 

- การพูดสนทนาเพ่ืออธิบายข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง อายุ อาชีพ และสมาชิกครอบครัวโดยใช้ 
ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพ่ือ
สร้างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคล 
- พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 

๑๕ ๒๕ 

๓ Going to 
school 

ต ๑.๑  ม.๓/๑ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑ 
ต ๔.๑  ม.๓/๑ 

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือนำเสนอข้อมูล
และรายละเอียด  เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  และแสดงความ
คิดเห็น/ให้คำแนะนำ  ช่วยให้มีแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

๑๖ ๒๕ 

๔ At work ต ๑.๑ ม.๓/๒-๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑ 
         ม.๓/๔    
ต ๑.๓ ม.๓/๑ 

อ่านออกเสียงข้อความ ระบุสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความท่ีฟัง การสนทนาเกี่ยวกับบุคคลในที่
ทำงานการบรรยายลักษณะงานและการแสดง
บทบาทสมมุติ สัมภาษณ์การทำงาน พูดเพ่ือให้
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม การบรรยายเก่ียวกับการทำงานของ

๑๗ ๒๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒   รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต   ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ Good for you ต ๑.๑  ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๒-๓  
ต ๑.๓  ม.๓/๑-๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๒ 

การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน 
การพูดถาม ตอบเก่ียวกับปริมาณอาหารที่
รับประทาน เลือกใช้คำขอร้อง  คำแนะนำ คำ
ชี้แจง การแสดงบทบาทสมมติในการสั่งอาหาร 
พูดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 

๑๕ ๒๕ 

๒ My Project   ต ๑.๑  ม.๓/๔ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑-๓ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๒  ม.๓/๑ 
ต ๑.๓  ม.๓/๓ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
ต ๔.๒  ม.๓/๑ 

การฝึกนำเสนอข้อสรุปการสืบค้นความรู้ด้วย
ปากเปล่า ( Oral Presentation) ได้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
การสืบค้นองค์ความรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ  
วิเคราะห์และสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
การทำงานกลุ่ม  และการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ 
(Project work in English) เป็นสื่อนำเสนอ
องค์ความรู้     

๑๖ ๒๕ 

๓ Places ต ๑.๑  ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑ 

การสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ต่างๆ และ
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนโดยการนำเสนอด้วย
ภาษาพูด (oral presentation) และภาษา
เขียนในรูปแบบแผ่นพับ (brochure) เป็นการ
สื่อสารที่มีลักษณะข้อเท็จจริง (facts and 
details) ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะซึ่งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและ
เหมาะสมกับผู้ฟังทุกระดับ   

๑๔ ๒๕ 

๔ Party time ต ๑.๑ ม.๓/๑  
ต ๒.๑ ม.๓/๑-๓ 
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่าง
บรรยายที่ฟังและอ่านเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง
และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปราย
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 

๑๕ ๒๕ 

สมาชิกในครอบครัว ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จำลองในห้องเรียน 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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 ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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สว่นที่ ๔  

วิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู ้ตวัช้ีวดั 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา หน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-สามารถบอกกฎหมายใน
การคุ้มครอง 
สิทธิของบุคคล 

-กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 
-ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม 
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

-กฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 

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 

-ปฏิบัติตนเองในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

-บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนที่มี
ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วม
และ 
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสงัคม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

-ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

-เห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 
ที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ
กัน 

ความคล้ายคลงึและความแตกต่าง
ระหว่าง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
-วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน 

-คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

-แสดงออกถึงการเคารพ
ในสิทธิของ 
ตนเองและผู้อื่น 

-วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

-สิทธิของตนเองและผู้อื่น 

-สามารถอธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์ โครงสร้าง 
และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป 

-หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง 
และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

 

-โครงสร้าง และสาระสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 

-สามารถวิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุลของ
อำนาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน 

-การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุล
อำนาจ 
อธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ ตามท่ีระบุใน
รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

-การถ่วงดุลของอำนาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน 

-ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของ 

-การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับ 

-บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน 
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รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

ปัจจุบัน เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพและ
หน้าท่ี 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหสัวิชา ส ๒๑๒๐๑   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา   จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

-สามารถบอกกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

-กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ๒๕ 

๒ การปฏิบัติตนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ 

-ปฏิบัติตนเองในการทำ
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

-ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ๓๐ 

๓ คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

-เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 
หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน 

-คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

๒๕ 

๔ การเคารพในสิทธิ -แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น 

-สิทธิของตนเองและผู้อื่น ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๒   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญ 

-สามารถอธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป 

-โครงสร้าง และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 

๓๕ 

๒ การถ่วงดุลของ
อำนาจอธิปไตย 

-สามารถวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุล
ของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

-การถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบัน 

๓๐ 

๓ บทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญ 

-ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

-บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

๓๕ 

รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา หน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-มีส่วนร่วมและแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาท
ไทย 

-มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดิน 
การน่ัง การนอน การทักทาย 
การรับประทาน 

-มารยาทไทย ในอิริยาบทต่างๆ 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 

-แสดงออกและแนะนำ
ผู้อื่นให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละต่อสังคม 

-คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ 

-ความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

-เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 

-วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 
ของคนในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการ
ดำเนินชีวิต 

-ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

-เป็นแบบอย่างและ
แนะนำผู้อื่นให้มีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 
-ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

-การแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรย์ 

-ประยุกต์และเผยแพร่
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท 
หล ักการทรงงาน และ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง -หลักการทรงงาน 
-หลักเษรษฐกจิพอเพียง 

 

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

-สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ี 
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

-บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี 
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-มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
และรู้ทันข่าวสาร 

-หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อ
ที่ไร้พรมแดน 

-การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ รู้ทัน
ข่าวสาร 

 

-เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 
-มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้
มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกัน
อย่างมี 
ขันติธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เหน็คุณค่า
ในตนเอง รู้จักมอง 
โลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์รู้จักบรโิภคด้วยปัญญา 
เลือกรับ-ปฏิเสธ 
ข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุง
ตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ 

-การอยู่ร่วมันอย่างสันติและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 

ลักษณะความสามารถและ
ลักษณะ ความดีอของตนเอง
และผู้อื่น เช่น 
- ความกตัญญูกตเวที 
- ความมีระเบียบวินัย 
- ความรับผิดชอบ 
- ความขยัน 
- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ความเมตตากรุณา 

-การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง  
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โครงสร้างรายวิชา 
รหสัวิชา ส ๒๒๒๐๑   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ มารยาทไทย -มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้
อนุรักษ์มารยาทไทย 

-มารยาทไทย ในอิริยาบทต่างๆ ๑๕ 

๒ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละต่อสังคม 

-แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

-ความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ๒๐ 

๓ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

-เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

-ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๒๐ 

๔ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

-เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มี
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-การแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรย์ 

๒๐ 

๕ หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ประย ุกต ์และเผยแพร ่พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-หลักการทรงงาน 
-หลักเษรษฐกจิพอเพียง 

๒๕ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๒   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑. พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดี 

๒๐ 

๒. รู้เท่าทันข่าวสาร -มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 

-การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ รู้ทันข่าวสาร 

๒๕ 

๓ สันติสุข -เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

-การอยู่ร่วมันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน 

๒๕ 

๔ วินัยในตนเอง -ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา หน้าที่พลเมือง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-มีส่วนร่วมและแนะนำ
ผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาท
ไทย 

-มารยาทไทย เช่น การแสดง
ความเคารพ การยืน การเดิน 
การน่ัง การนอน การทักทาย 
การรับประทาน 

-มารยาทไทย ในอิริยาบทต่างๆ 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 

-แสดงออกและแนะนำ
ผู้อื่นให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละต่อสังคม 

-คุณลักษณะของพลเมืองดี เช่น 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ 

-ความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

-เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และ
สืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย 

-วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต 
ของคนในสังคมไทย 
-คุณค่าของวัฒนธรรมกับการ
ดำเนินชีวิต 

-ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

-เป็นแบบอย่างและ
แนะนำผู้อื่นให้มีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-สถาบันพระมหากษัตริย์ใน
สังคมไทย 
-ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

-การแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรย์ 

-ประยุกต์และเผยแพร่
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท 
หล ักการทรงงาน และ
ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง -หลักการทรงงาน 
-หลักเษรษฐกจิพอเพียง 

-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

-สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ี 
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองดี 



 

  
 

377 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

-มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
และรู้ทันข่าวสาร 

-หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อ
ที่ไร้พรมแดน 

-การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ รู้ทัน
ข่าวสาร 

-เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
อย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 
-มีส่วนร่วมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้
มีความสุข เช่น การอยู่ร่วมกัน
อย่างมี 
ขันติธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ในตนเอง รุ้จักมอง 
โลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์รู้จักบรโิภคด้วยปัญญา 
เลือกรับ-ปฏิเสธ 
ข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุง
ตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีข้ึนอยู่
เสมอ 

-การอยู่ร่วมันอย่างสันติและพ่ึงพา
ซึ่งกันและกัน 

-ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง 

ลักษณะความสามารถและ
ลักษณะ ความดีอของตนเอง
และผู้อื่น เช่น 
- ความกตัญญูกตเวที 
- ความมีระเบียบวินัย 
- ความรับผิดชอบ 
- ความขยัน 
- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ความเมตตากรุณา 

-การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๑   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก
คะแนน 

๑ มารยาทไทย -มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้
อนุรักษ์มารยาทไทย 

-มารยาทไทย ในอิริยาบทต่างๆ ๑๕ 

๒ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละต่อสังคม 

-แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

-ความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ๒๐ 

๓ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

-เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

-ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๒๐ 

๔ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

-เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มี
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-การแสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรย์ 

๒๐ 

๕ หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ประย ุกต ์และเผยแพร ่พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-หลักการทรงงาน 
-หลักเษรษฐกจิพอเพียง 

๒๕ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๒   รายวิชา  หน้าที่พลเมือง ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ น้ำหนัก

คะแนน 
๑. พลเมอืงดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
-ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะ
พลเมืองดี 

๒๐ 

๒. รู้เท่าทันข่าวสาร -มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 

-การตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจ รู้ทันข่าวสาร 

๒๕ 

๓ สันติสุข -เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

-มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

-การอยู่ร่วมันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน 

๒๕ 

๔ วินัยในตนเอง -ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง -การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

บอกพุทธประวัติ
โดยสังเขป 

พุทธประวัติ พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึง
บำเพ็ญทุกรกิริยา 

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 

บอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่ชา สุภัทโท 
-หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป 

บอกความหมาย 
ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-อริยสัจ ๔ 
 

-ความหมาย ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย (ศรัทธาในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมอริยสัจ ๔ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น
พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีกำหนด 

-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่
เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

ปฏิบัติตนดีเกี่ยวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศา
สนสถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
หรือศาสนสถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด
หรือศาสนสถาน   

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา 
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ทางศาสนา ตามท่ีกำหนด
ได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๓   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึง
บำเพ็ญทุกรกิริยา 
-หลวงปู่ชา สุภัทโท 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมอริยสัจ ๔   
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีกำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
วัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา 
ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่ชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  วัดหรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 
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รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๒๐๔   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
-หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป  

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมอริยสัจ ๔   
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีกำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

๖ ๓๐ 

๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
วัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน  วัดหรือศาสน
สถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

๔ ๒๐ 
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และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 

- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

บอกพุทธประวัติโดยสังเขป พุทธประวัติ -การผจญมาร การตรสัรู ้ 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 

บอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก/เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่เสาร์  กันตะสีโล 
-หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

บอกความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย 
ปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-ธรรมคุณ ๖ 
-อบายมุข ๖ 
-สมบัติ ๔ 
-วิบัติ ๔ 

-ความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย 
(ศรัทธาในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ธรรมคุณ ๖ 
-อบายมุข ๖ 
-สมบัติ ๔  
-วิบัติ ๔ 

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 
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ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
หรือศาสนสถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ี
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน วัด
หรือศาสนสถาน   

แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
กำหนด 

-พุทธประวัติ การผจญมาร 
การตรัสรู ้
-หลวงปู่เสาร์  กันตะสีโล 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมธรรมคุณ ๖ อบายมุข ๖   
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา 
มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาท่ีกำหนด 

-ความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ธรรมคุณ ๖ อบายมุข ๖   
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

๖ ๓๐ 
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๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาวพุทธ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศา
สนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  วัด
หรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก/เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติการเผยแผ่ศาสนา 
-หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย 
ความสำคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมสมบัติ ๔ วิบัติ ๔   
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
สมบัติ ๔ วิบัติ ๔ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

๖ ๓๐ 
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การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีกำหนด 

๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ี
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียน  วัดหรือศาสน
สถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา พุทธธรรมบุญญสิกขา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บอกพุทธประวัติ
โดยสังเขป 

พุทธประวัติ -พุทธประวัติปฐมเทศนา โอวาท
ปาฏิโมกข์ 

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 

บอกแบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวกชาดก/
เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 

-หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต 

บอกความหมาย 
ความสำคัญ และเคารพ
พระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมต่างๆ 

-พระรัตนตรัย 
-ไตรลักษณ์  
-ขันธ์ ๕  
-ปัญญา ๓  
-บุญกริยาวัตถุ ๑๐ 

-ความหมาย ความสำคัญ และ
เคารพพระรัตนตรัย (ศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)  
- การปฏิบัติตามหลักธรรมไตร
ลักษณ์ ขันธ์ ๕ ปัญญา ๓ บุญ
กริยาวัตถุ ๑๐ 

เห็นคุณค่าและสวดมนต์ 
แผ่เมตตา มีสติที่เป็น

-สวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ 
คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา 

-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 
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พ้ืนฐานของสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีกำหนด 
ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับ
หน้าท่ีชาวพุทธการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 
หรือศาสนสถาน 

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียน วัดหรือศาสนสถาน   

แสดงตนเปน็พุทธมามกะ
และปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทางศาสนา ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-ข้ันเตรียมการ 
-ข้ันพิธีการ 

- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๓   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา  

(ชั่วโมง ) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่างตามท่ีกำหนด 

-พุทธประวัติปฐมเทศนา  
-หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมไตรลักษณ์ ขันธ์ 
๕ 
-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ

-ความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕  
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

๖ ๓๐ 
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สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีกำหนด 

๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ีชาว
พุทธการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
วัดหรือศาสนสถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
และวันสำคัญทางศาสนา ตามท่ี
กำหนดได้ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  วัด
หรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๒๐๔   รายวิชา  พุทธธรรมบุญญสิกขา ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง ) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ศาสนาน่ารู้ 

 

-บอกพุทธประวัติโดยสังเขป 
-บอกแบบอย่างการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก/เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด 

-พุทธประวัติโอวาทปาฏิโมกข์ 
-หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต 

๑๐ ๕๐ 

๒ หลักธรรมนำชีวิต 

  

-บอกความหมาย 
ความสำคัญ และเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตาม
หลักธรรมปัญญา ๓ บุญกริยา
วัตถุ ๑๐ 

-ความหมาย ความสำคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย  
- การปฏิบัติตามหลักธรรม
ปัญญา ๓ บุญกริยาวัตถุ ๑๐ 
-การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่
เมตตา 

๖ ๓๐ 
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-เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่
เมตตา มีสติที่เป็นพ้ืนฐานของ
สมาธิในพระพุทธศาสนาหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีกำหนด 

๓ ชาวพุทธที่ดี 

  

-ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าท่ี
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน 
-แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา ตามท่ีกำหนดได้
ถูกต้อง 

- ปฏิบัติตนดีเก่ียวกับหน้าที่
ชาวพุทธการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อโรงเรียน  วัด
หรือศาสนสถาน   
- แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม และวันสำคัญทาง
ศาสนา 

๔ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา บอคเซีย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในกีฬา
บอคเซีย 

-การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่  เช่น การ
บิด การก้ม การเงย การ
เหยียดยืด เป็นต้น  การ
เคลื่อนที่ เช่น การว่ิง  
การกระโดด  การซิกแซก  
การสไลด์ เป็นต้น  
รวมทั้งการใช้อุปกรณ์
ประกอบและการเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 

-ประวัติความเป็นมาของกีฬากีฬาบอคเซีย
ของต่างประเทศและในประเทศไทย  
-การโยนลูกบอคเซีย 
-บอคเซียเป็นกีฬาชนิดหน่ึงที่ประสบความสา
เร็จในการทดลองกับบุคคลพิการทางกาย 
เป็นเกมกีฬาที่อนุญาตให้คนพิการทางกาย
ระดับเดียวกันได้แข่งขันกันเช่นเดียวกับคน
ปกติเพราะธรรมชาติของกีฬามีความ
หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่นาไปสู่สังคมที่
ย่ิงใหญ่ได้สมบูรณ์ นับต้ังแต่ในครอบครัว ใน
โรงเรียน เพ่ือนบ้านในการแข่งขันแบบ

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
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-หลักและวิธีการออก
กำลังกายและเล่นเกม
ตามคำแนะนำ 
-กฎ กติกา ข้อตกลงใน
การเล่นเกม 

มิตรภาพ ในปัจจุบันเป็นกีฬาแข่งขันเพ่ือ
ความเป็นเลิศสาหรับคนพิการทางสมองและ
คนพิการทางร่างกายระดับรุนแรง ในการ
แข่งขันพาราลิมปิค ที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้
สร้างชื่อเสียงไว้ 

๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง -นักเรียนมีทักษะ

เบื้องต้นในการเล่น
กีฬาบอคเซีย 

-กีฬาบอคเซีย จะต้องอาศัยความเพียร
พยายามในการควบคุมร่างกาย รวมถึงต้อง
รู้จักวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้คะแนน
นำเหนือคู่แข่ง ซึ่งกว่าจะมีการแข่งขันจริง 
นักกีฬาจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจัง 
รวมถึงต้องมีการดูแล และให้คำแนะนาอย่าง
ใกล้ชิด 

-นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ในการเล่นกีฬาบอค
เซีย 

-สำหรับประเภทการแข่งขันน้ัน จะไม่มีการ
แบ่งแยกชายหญิง แต่จะแบ่งกลุ่มการเล่น
ตามความพิการ ออกเปน็ ๗ ประเภท 

-นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อกีฬาบอคเซียและ
มีคุณธรรม 

-คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ค่านิยม และ
ลักษณะนิสัยในการเล่นกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๑๒๐๑   รายวิชา  บอคเซีย ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติของกีฬา
บอคเซีย 

-นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในกีฬาบอคเซีย 

ประวัติความเป็นมาของกีฬากีฬาบอคเซีย
ของต่างประเทศและในประเทศไทย 

๑ ๕ 

๒ การอบอุ่นร่างกาย -นักเรียนมีทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา
บอคเซีย 

กีฬาบอคเซียเป็นกีฬาที่ต้องใช้อวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมาสัมพันธ์กันต้ังแต่การ
ออกกาลังจาก แขน และมือ ในการโยนลูก
บอลให้ไปในทิศทางที่ต้องการ นอกจาก

๑ ๕ 
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-นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
การเล่นกีฬาบอคเซีย 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กีฬาบอคเซียและมี
คุณธรรม 

จะต้องเตรียมสภาพร่างกาย อุปกรณ์และ
สถานที่แล้ว ก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดเล่น จาเป็น
ต้องสร้างความคุ้นเคยสาหรับเกมกีฬา
ประเภทน้ีความสัมพันธ์ของประสาทตากับ
มือที่เป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลา 

๓ มารู้จักลูกบอคเซีย
กันเถอะ 

การเล่นกีฬาบอคเซียจาเป็นอุปกรณ์และ
เครื่องอำนวยความสะดวกเพ่ือช่วยให้การ
เล่นมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๒ ๕ 

๔ กติกากีฬาบอคเซีย การเล่น การละเมิดกติกา ๔ ๕ 
๕ การโยนลูก ในการโยนลูกจะต้องบังคับลูกให้เคลื่อนที่เข้า

หาลูกเป้า มีความสัมพันธ์กันในน้าหนักและ
ทิศทางในการโยน จึงจะทาให้การเล่น
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อและเกิดประสิทธิภาพ
ในการเล่น 

๑๐ ๕ 

๖ การตี ทักษะการตีเป็นทักษะที่สาคัญที่จะทาให้เกม
มีประสิทธิภาพ เพราะว่าทักษะการตีมีความ
แม่นยาในการเล่น และเป็นพ้ืนฐานของการ
เล่นทั้งประเภทบุคคลและทีม 

๒ ๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๑๒๐๒   รายวิชา  บอคเซีย ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้ความเข้าใจ
ในกีฬาบอคเซีย  

-นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในกีฬาบอคเซีย 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กีฬาบอคเซีย  

๑ ๑๐ 

๒ ทักษะเบื้องต้นใน
การเล่นกีฬาบอค
เซีย  

-นักเรียนมีทักษะเบื้องต้น
ในการเล่นกีฬาบอคเซีย 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
เล่นกีฬาบอคเซีย 

มีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา
บอคเซีย  
 

๔ ๕ 

๓ ทักษะในการแข่งขัน
กีฬาบอคเซีย  

มีทักษะในการแข่งขันกีฬาบอค
เซีย และสามารถตัดสินได้  

๑๔ ๕ 
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๔ เจตคติที่ดีต่อกีฬา
บอคเซียและมี
คุณธรรม จริยธรรม  

-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กีฬาบอคเซียและมี
คุณธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ 
ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการ
เล่นกีฬา  
 

๔ ๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Word 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อธิบายการใช้งาน
โปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดได้อย่างถูกต้อง 

-เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างหรือพัฒนาข้ึนซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ 
เพ่ือใช้แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถ
ในการทำงานของมนุษย์ 
-ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่ม
ของส่วนต่าง ๆต้ังแต่สองส่วน
ข้ึนไปประกอบเข้าด้วยกันและ

การใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด  
 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 

สามารถใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดสร้าง
งานเอกสารได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

-การสร้างงานเอกสาร  
-การต้ังค่าเค้าโครง
หน้ากระดาษ  
-การตกแต่งเอกสาร  
-การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
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มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
งานเอกสารด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด 

ทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยในการทำงาน
ของระบบทางเทคโนโลยีจะ
ประกอบไปด้วยตัวป้อน 
(input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต 
(output) ที่สัมพันธ์กัน 
นอกจากน้ีระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการวิเคราะหร์ะบบทาง 
เทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจ
องค์ประกอบและการทำงาน
ของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถ 
ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้
ตามต้องการ 

เจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  
 

๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑   รายวิชา  การใช้โปรแกรม Word   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด  

อธิบายการใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้อย่าง
ถูกต้อง 

การใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด  

๒ ๑๕ 

๒ การสร้างเอกสารด้วย 
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  

การสร้างงานเอกสาร  ๒ ๑๕ 
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๓ การตกแต่งเอกสาร  
 

-สามารถใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดสร้างงาน
เอกสารได้อย่างถูกต้อง  
-มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
งานเอกสารด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด 

การต้ังค่าเค้าและหน้ากระดาษ  
การตกแต่งเอกสาร  

๘ ๒๕ 

๔ ตารางและการสั่งพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์  
 

การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

๒ ๑๕ 

๕ การประยุกต์เพ่ือใช้ในงาน
อาชีพ  
 

เจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  

๖ ๓๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การใช้โปรแกรม Publishing 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑    

  

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อธิบายการใช้งาน
โปรแกรม Publishing 
อย่างถูกต้อง 

การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียน 
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

การใช้งานโปรแกรม 
Publishing 
 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิตสาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รักความเป็น
ไทย 

สามารถใช้งานโปรแกรม 
Publishing สร้างงาน
เอกสารได้อย่างถูกต้อง  
 

-การสร้างงานเอกสาร  
-การต้ังค่าเค้าโครง
หน้ากระดาษ  
-การตกแต่งเอกสาร  
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-การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นใน
การทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
งานเอกสารด้วยโปรแกรม 
Publishing 

เจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒   รายวิชา  การใช้โปรแกรม Publishing   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความสำคัญและ
ประโยชน์ของโปรแกรม 
Publisher  

อธิบายการใช้งานโปรแกรม 
Publishing อย่างถูกต้อง 

ศึกษาความสำคัญและ
ประโยชน์ของโปรแกรม 
Publisher  

๒ ๕ 
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๒ เครื่องมือของโปรแกรม  สามารถใช้เครื่องมือใน
โปรแกรม  

๒ ๕ 

๓ วิธีการสร้างชิ้นงาน  -สามารถใช้งานโปรแกรม 
Publishing สร้างงานเอกสาร
ได้อย่างถูกต้อง  
-มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน
เอกสารด้วยโปรแกรม 
Publishing 

สร้างชิ้นงานได้  ๔ ๑๐ 
๔ วิธีการใช้สีและการ

ตกแต่งชิ้นงาน  
 

บอกความหมายของสีที่ใช้
ในการออกแบบชิ้นงานและ
สามารถตกแต่งชิ้นงานให้
สวยงามได้  

๔ ๑๐ 

๕ วิธีการสร้างสื่อสิง่พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ประเภท
ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ  
 

สามารถอธิบายวิธีการสร้าง
สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ ให้น่าสนใจ  

๒ ๑๐ 

๖ สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท
และการใช้งานสื่อสิง่พิมพ์
โดยโปรแกรม Publisher  
 

สามารถบอกลักษณะของสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และ
ความแตกต่างความ
เหมาะสม การเลือกใช้งาน
ของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละ
ประเภทได้  

๒ ๑๐ 

๗ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ  
 

สามารถสร้างชิ้นงานสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆได้ 

๔ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา งานบ้าน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

     

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-สามารถบอกวิธีการดูแล
รักษาบ้านได้ 

-วิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต
เป็นการทำงานที่จำเป็นเก่ียวกับ
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
เช่น  การเลือกใช้  ดูแลรักษา
เสื้อผ้า  และเครื่องแต่งกาย 

-การวางแผนการทำงานบ้าน 
-อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดูแลรักษาบ้าน 
-การดูแลรักษาบ้าน 
-ความปลอดภัยในการดูแลรักษาบ้าน 

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
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-สามารถบอกวิธีการจัด
ตกแต่งบ้านได้ 

-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การทำงาน  มีข้ันตอนคือ  การ
สังเกต   
วิเคราะห์สร้างทางเลือกเช่น 
   -การตัดเย็บและดัดแปลง
เสื้อผ้า 
   -การเก็บ  ถนอมและแปรรูป
อาหาร 
 
 

-หลักการจัดตกแต่งบ้าน 
-การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ 
-การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน 

๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /รัก
ความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ / 
มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / ใฝ่
เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

-สามารถเลือกวิธีดูแล
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ 

-การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
-การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 

-สามารถบอกความสำคัญ
และประโยชน์ในการ
บริโภคอาหารได้ 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ 
-การบริโภคอาหารหลัก ๕ หมู่ 
-การเลือกซื้ออาหาร 
-การประกอบอาหาร 

-สามารถประดิษฐ์สิ่งของ
สำหรับตกแต่งภายในห้อง
ต่าง ๆ ของบ้านได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์
สิ่งของสำหรับตกแต่งภายในห้องต่าง 
ๆ ของบ้าน 
ข้ันตอนการประดิษฐ์สิ่งของสำหรบั
ตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ของบ้าน 

-สามารถซ่อมแซม  
ตกแต่ง  และดัดแปลง
เสื้อผ้าได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม  
ตกแต่ง  และดัดแปลงเสื้อผ้า 
-รูปแบบการซ่อมแซม  ตกแต่ง  และ
ดัดแปลงเสื้อผ้า 
-การใช้งานการซ่อมแซม  ตกแต่ง  
และดัดแปลงเสื้อผ้า 

-สามารถเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอม
อาหารได้ 

-ความสำคัญและหลักการถนอม
อาหาร 
-การเลือกวัตถุดิบที่ในการถนอม
อาหาร 
-การเลือกใช้ภาชนะ  อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ในการถนอมอาหาร 

-สามารถแสดงวิธีการ
ถนอมอาหารได้ 

-การถนอมอาหารของภาคต่างๆ 
-วีธีที่ใช้ในการการถนอมอาหาร 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๑   รายวิชา  งานบ้าน ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การจัดการในบ้าน -สามารถบอกวิธีการ
ดูแลรักษาบ้านได้ 

-การวางแผนการทำงานบ้าน 
-อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การดูแลรักษาบ้าน 
-การดูแลรักษาบ้าน 

๖ ๓๐ 
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-ความปลอดภัยในการดูแลรักษา
บ้าน 

๒ การจัดตกแต่งบ้าน -สามารถบอกวิธีการจัด
ตกแต่งบ้านได้ 

-หลักการจัดตกแต่งบ้าน 
-การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ 
-การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน 

๔ ๒๐ 

๓ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 

-สามารถเลือกวิธีดูแล
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ 

-การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 
-การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

๕ ๒๕ 

๔ อาหารและโภชนาการ -สามารถบอก
ความสำคัญและ
ประโยชน์ในการบรโิภค
อาหารได้ 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ 
-การบริโภคอาหารหลัก ๕ หมู่ 
- การเลือกซื้ออาหาร 
-การประกอบอาหาร 

๕ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๒   รายวิชา  งานบ้าน ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การประดิษฐ์สิง่ของสำหรับ
ตกแต่งภายในห้องต่างๆ 
ของบ้าน 

-สามารถประดิษฐ์สิ่งของ
สำหรับตกแต่งภายในห้อง
ต่าง ๆ ของบ้านได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์
สิ่งของสำหรับตกแต่งภายในห้องต่าง 
ๆ ของบ้าน 

๒ ๒๐ 
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ข้ันตอนการประดิษฐ์สิ่งของสำหรบั
ตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ของบ้าน 

๒ การซ่อมแซม  ตกแต่ง  และ
ดัดแปลงเสื้อผ้า 

-สามารถซ่อมแซม  
ตกแต่ง  และดัดแปลง
เสื้อผ้าได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม  
ตกแต่ง  และดัดแปลงเสื้อผ้า 
-รูปแบบการซ่อมแซม  ตกแต่ง  และ
ดัดแปลงเสื้อผ้า 
-การใช้งานการซ่อมแซม  ตกแต่ง  
และดัดแปลงเสื้อผ้า 

๒ ๒๐ 

๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ถนอมอาหาร 

-สามารถเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถนอม
อาหารได้ 

-ความสำคัญและหลักการถนอม
อาหาร 
-การเลือกวัตถุดิบทีใ่นการถนอม
อาหาร 
-การเลือกใช้ภาชนะ  อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ในการถนอมอาหาร 

๓ ๑๕ 

๔ การถนอมอาหารท้องถ่ิน -สามารถแสดงวิธีการ
ถนอมอาหารได้ 

-การถนอมอาหารของภาคต่างๆ 
 

๓ ๒๐ 

๕ ฝึกปฏิบัติถนอมอาหาร -วีธีที่ใช้ในการการถนอมอาหาร 
 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา งานจักสาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-สามารถบอกความสำคัญของ
การจักสาน 

-ความคิดสร้างสรรค์
ม ี ๔  ลักษณะ  ประกอบด้วย
ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการ
คิด ความยืดหยุ่นในการคิดและ

-ความรู้เบื้องต้น ของการจักสาน  
-ความสำคัญของ การจักสาน  

๑. มีสัมมาคารวะ /รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 

-สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการสานเปลญวนได้ 

-การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์
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-สามารถสานหูเปลญวนได้ ความคิดละเอียดละออ 
-ทักษะการทำงานร่วมกัน   
เป็นการทำงานกลุ่ม  ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ทำงานอย่างมีกระบวนการตาม
ข้ันตอนและฝึกการทำงานกลุ่มเช่น 
     -การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
 

-การสานหูเปลญวน  ๓. จิตอาสา / มีจิต
สาธารณะ 
๔. ตรงเวลา /ซื่อสัตย์
สุจริต 
๕. สะอาดสวยงาม /
รักความเป็นไทย 
๖. มีระเบียบวินัย 
๗. มีความรับผิดชอบ 
/ มุ่งมั่นในการทำงาน 
๘. ขยันหมั่นเพียร / 
ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่าง
พอเพียง 

-สามารถสานตัวเปลญวนได้ -การสานตัวเปลญวน 
-สามารถสานเก็บงานเปล
ญวนได้ 

-การเก็บงานสานเปลญวน 

-สามารถสานเปลญวนได้ -การฝึกปฏิบัติการทำเปลญวน 
-สามารถบอกความสำคัญของ
การจักสาน 

- ความรู้เบื้องต้น ของการจักสาน  
- ความสำคัญของการจักสาน  

-สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการสานตะกร้าได้ 

-การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์

-สามารถพันเชือกปอมัดฟาง
ได้ 

- พันเชือกปอมัดฟาง  

-สามารถสานตะกร้าด้วยเชือก
ปอมัดฟาง 

-การสานตะกร้า 
-ลายต่างๆของการสานตะกร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๓   รายวิชา  งานจักสาน ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การจักสาน  

-สามารถบอกความสำคัญ
ของการจักสาน 

-ความรู้เบื้องต้น ของการจักสาน  
-ความสำคัญของการจักสาน  

๑ ๑๐ 
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๒ วัสดุ อุปกรณ์  -สามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการสานเปล
ญวนได้ 

-การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์ ๒ ๑๐ 

๓ การสานหูเปลญวน -สามารถสานหูเปลญวนได้ -การสานหูเปลญวน  ๔ ๒๐ 
๔ การสานตัวเปลญวน  -สามารถสานตัวเปลญวน

ได้ 
-การสานตัวเปลญวน ๕ ๒๐ 

๕ การสานหูเก็บงาน -สามารถสานเก็บงานเปล
ญวนได้ 

-การเก็บงานสานเปลญวน ๒ ๑๐ 

๖ การทำเปลญวน  -สามารถสานเปลญวนได้ -การฝึกปฏิบัติการทำเปลญวน ๖ ๓๐ 
รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๒๐๔   รายวิชา  งานจักสาน ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
จักสาน  

-สามารถบอกความสำคัญ
ของการจักสาน 

- ความรู้เบื้องต้น ของการจักสาน  
- ความสำคัญของการจักสาน  

๑ ๑๐ 
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๒ วัสดุ อุปกรณ์  -สามารถเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการสานตะกร้าได้ 

-การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์ ๑ ๑๐ 

๓ การพันเชือกฟาง  -สามารถพันเชือกปอมัดฟาง
ได้ 

- พันเชือกปอมัดฟาง  ๔ ๒๐ 

๔ การสานก้นตะกร้า  
  

-สามารถสานตะกร้าด้วย
เชือกปอมัดฟาง 

-การสานตะกร้า 
-ลายต่างๆของการสานตะกร้า 

๑๔ ๖๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Excel 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการ Microsoft Excel 
ได้ 

-การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข 

ความหมายและหลักการใช้ 
Microsoft Excel 

๑. มีสัมมาคารวะ /รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. มีความเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
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ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกับตารางทำงานได้ 

และทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูล 
และสารสนเทศ วัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียน 
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
-การกำหนดข้ันตอนระยะเวลา
ในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาด
ของการทำงานที่อาจเกิดข้ึน 

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel 

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

ผู้เรียนสามารถปรับรูปแบบ
ของสมุดง่าย 

การปรับรูปแบบของสมุดงาน 

ผู้เรียนสามารถใส่สูตร
คำนวณอย่างง่าย 

การใช้สูตรค านวณอย่างง่าย 

ผู้เรียนสามารถสร้าง
แผนภูมิได้ 

การสร้างแผนภูม ิ

ผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์
ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
ได้ 

การพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

ผู้เรียนสามารถประยุกต์
สร้างผลงานอย่างมี
จิตสำนึกและมีความ
รับผิดชอบ 

การประยุกต์สร้างผลงาน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑   รายวิชา  การใช้โปรแกรม Excel  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
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๑ ความหมายและหลักการใช้ 
Microsoft Excel  
 

-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการ Microsoft Excel 
ได้ 

-งานที่จำเป็นต้องใช้-
โปรแกรมคำนวณ 
-การเรียนใช้โปรแกรม 
Excel 
-ส่วนประกอบหน้าต่าง
โปรแกรม Excel 
-การใช้เมนูและแถบ
เครื่องมือ 
-เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต 
-การปิดแฟ้มและออกจาก
โปรแกรม 

๔ ๑๕ 

๒ การสร้างตารางด้วย
โปรแกรม Microsoft 
Excel 

-ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกับตารางทำงานได้ 
 

-ประเภทของข้อมูลใน
โปรแกรม Excel 
-การป้อน การลบ และการ
แก้ไข 
-คำสั่งยกเลิกและทำซ้ำ 
-การเลื่อน การย้ายและ
คัดลอกเวิร์กชีต 
-การจัดการแถว คอลัมน์ 
และเซลล ์

๖ ๒๕ 

๓ การปรับรูปแบบของสมุด
งาน  
 

-ผู้เรียนสามารถปรับ
รูปแบบของสมุดง่าย 
 

-การจัดรูปแบบของข้อมูล
บนเวิร์กชีต 
-การกำหนดรูปแบบ
ตัวอักษร  
-การวางตำแหน่งข้อมูล  
-การจัดการแบบโดยใช้ 
AutoFormat  
-การกำหนดเส้นขอบให้กับ
เซลล์และกลุ่มเซลล์  
การตกแต่งเวิร์กชีต  

๕ ๓๐ 

๔ การสร้างแผนภูม ิ -ผู้เรียนสามารถสร้าง
แผนภูมิได้ 
 

การสร้างแผนภูมิเบื้องต้น  ๒ ๘ 

๕ การใช้สูตรคำนวณอย่าง
ง่าย 

-ผู้เรียนสามารถใส่สูตร
คำนวณอย่างง่าย 
 

-สูตร  
-การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น  
-การใช้ฟังก์ชั่น  
-การใช้งาน AutoSum  

 ๑๒ 
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๖ การพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

-ผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์
ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
ได้ 

การสั่งพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
 

๑ ๒ 

๗ การประยุกต์สร้างผลงาน -ผู้เรียนสามารถประยุกต์
สร้างผลงานอย่างมี
จิตสำนึกและมีความ
รับผิดชอบ 

การประยุกต์เพ่ือใช้งาน  ๒ ๘ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  รายวิชา การใช้งานโปรแกรม Power Point 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

-การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดย
คำนึงถึงเงื่อนไข 
และทรัพยากร เช่น งบประมาณ 
เวลา ข้อมูล 
และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียน 
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
-การกำหนดข้ันตอนระยะเวลาใน
การทำงานก่อนดำเนินการ
แก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลด
ข้อผิดพลาดของการทำงานที่อาจ
เกิดข้ึน 

การใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  
 

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 

ผู้เรียนสามารถการสร้าง
เอกสารใหม่และการ
ตกแต่งภาพน่ิง 

การสร้างเอกสารใหม่และการ
ตกแต่งภาพน่ิง  
 

ผู้เรียนสามารถสร้าง
ภาพน่ิงและสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

การสร้างนาเสนอและการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  
 

ผู้เรียนสามารถพิมพ์
ผลงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้ 

การพิมพ์ผลงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ 

ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ โปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint เพ่ือใช้ใน
งานอาชีพ ได้อย่าง  
สร้างสรรค์ อย่างมีจิตสา
นึก และรับผิดชอบ 

 การประยุกต์สร้างผลงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒  รายวิชา  การใช้โปรแกรม Power Point  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint  

 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

- การเข้าใช้งานและการปิดโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  
- ส่วนประกอบของ Microsoft 
PowerPoint  
- การปิดโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  

๒ ๑๐ 

๒ การสร้างเอกสาร
ใหม่และการตกแต่ง
ภาพน่ิง  

 

ผู้เรียนสามารถการสร้าง
เอกสารใหม่และการ
ตกแต่งภาพน่ิง 

-การสร้างภาพน่ิงใหม่และการบันทึก
ไฟล์  
-การพิมพ์เน้ือหานำเสนอ  
-การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม  
-การแทรกข้อความศิลป์  
-การเปลี่ยนรูปแบบของภาพน่ิง  
-การกาหนดต้นแบบให้กับภาพน่ิง  
-การกาหนดหัวกระดาษ  
-การกาหนดพ้ืนหลังให้กับภาพน่ิง  
-การปรับเปลี่ยนโครงร่างสี  
-การเปลี่ยนเค้าโครงภาพน่ิง  
-การทาสาเนาภาพน่ิง  
-การย้ายหรือคัดลอกภาพน่ิง  
-การคัดลอกภาพน่ิงจากแฟ้ม  
-การลบภาพน่ิง 

๑๐ ๕๐ 

๓ การสร้างนำเสนอ
และการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว  
 

ผู้เรียนสามารถสร้าง
ภาพน่ิงและสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

- การจัดการกับภาพน่ิงด้วยมุมมอง
ตัวเรียงลำดับภาพน่ิง (Slide Sorter)  
- มุมมองหน้าบันทึกย่อ  
- การกาหนดภาพเคลื่อนไหวภายใน
ภาพน่ิง  
- การเปลี่ยนภาพน่ิงระหว่างงานนา
เสนอ  
- การนาเสนอภาพน่ิงแบบ 
Interactive  
- การซ่อนภาพน่ิง  
- การต้ังเวลาในการนาเสนอ  
- คาถามท้ายบท  

๕ ๒๕ 

๔ การพิมพ์ผลงานออก
ทางเครื่องพิมพ์ 

ผู้เรียนสามารถพิมพ์
ผลงานออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้ 

- การสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  ๑ ๕ 

๕ การประยุกต์สร้าง
ผลงาน  

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เพ่ือใช้ใน

- การประยุกต์เพ่ือใช้งาน  ๒ ๑๐ 
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งานอาชีพ ได้อย่าง 
สร้างสรรค์ อย่างมีจิตสา
นึก และรับผิดชอบ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช ้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒     
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-สามารถบอก
ความหมาย 
ความสำคัญของงาน
ประดิษฐ์ได้ 

-ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการ
ทำงานกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
ทำงานอย่างมีกระบวนการตาม
ข้ันตอนและฝึกการทำงานกลุ่มเช่น 
    -การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
 

-ความหมายของงานประดิษฐ์ 
-ความสำคัญของงานประดิษฐ์ 
-ประเภท และลักษณะของงาน
ประดิษฐ์ ประโยชน์ของงาน
ประดิษฐ์  
-หลักการออกแบบดัดแปลงแบบ
งานประดิษฐ์ได้ 

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 

-สามารถบอก
ประเภทของเศษวัสดุ
เหลือใช้ได้ 

-ประเภทของเศษวัสดุ 
-การวางแผนการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลงานการทำงาน
ประดิษฐ์ 

-สามารถเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์วัสดุเหลือ
ใช้ได้ 

-วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์  
การเลือกใช้และการบำรงุรักษา 

-สามารถประดิษฐ์ของ
ใช้ของประดับตกแต่ง
จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ได้ 

-การประดิษฐ์ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งจากเศษผ้า  
-การประดิษฐ์ของใช้  ของประดับ
ตกแต่งจากพลาสติก 
-การประดิษฐ์ของใช้  ของประดับ
ตกแต่งจากกระดาษ 
-การประดิษฐ์ของใช้  ของประดับ
ตกแต่งจากแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๑   รายวิชา  การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์ของใช ้
 

-สามารถบอกความหมาย 
ความสำคัญของงาน
ประดิษฐ์ได้ 

-ความหมายของงานประดิษฐ์ 
-ความสำคัญของงานประดิษฐ์ 
-ประเภท และลักษณะของงาน
ประดิษฐ์ ประโยชน์ของงาน
ประดิษฐ์  
-หลักการออกแบบดัดแปลง
แบบงานประดิษฐ์ได้ 

๖ ๒๐ 
 

๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศษวัสดุ
เหลือใช ้
 

-สามารถบอกประเภท
ของเศษวัสดุเหลือใช้ได้ 

-ประเภทของเศษวัสดุ 
-การวางแผนการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลงานการ
ทำงานประดิษฐ์ 

๔ ๒๐ 
 

๓ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช ้

-สามารถเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
วัสดุเหลือใช้ได้ 

-วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประดิษฐ์  การเลือกใช้และการ
บำรุงรักษา 

๒ ๒๐ 

๔ หลักและวิธีการการประดิษฐ์
ของใช้ ของประดับตกแต่งจาก
เศษวัสดุเหลือใช ้
 

-สามารถประดิษฐ์ของใช้
ของประดับตกแต่งจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ได้ 

-การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ประดับตกแต่งจากเศษผ้า  
-การประดิษฐ์ของใช้  ของ
ประดับตกแต่งจากพลาสติก 
-การประดิษฐ์ของใช้  ของ
ประดับตกแต่งจากกระดาษ 
-การประดิษฐ์ของใช้  ของ
ประดับตกแต่งจากแก้ว  

๘ ๔๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การร้อยมาลัย 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-สามารถบอกประวัติและ
ความสำคัญของการร้อยมาลัย
ได้ 

-ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน  เป็นการทำงาน
กลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
ทำงานอย่างมีกระบวนการ
ตามข้ันตอนและฝึกการทำงาน
กลุ่มเช่น 
     -การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
 

-ประวัติและความสำคัญ 
-วัสดุ อุปกรณ์ ประโยชน์  การ
เก็บรักษา การเลือกซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ร้อยมาลัย 
-การดูแลรักษาและการนำ
มาลัยไปใช้ประโยชน์ 

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 

-สามารถทำดอกข่าและอุบะ
ได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำดอกข่า 
-การมัดดอกข่าและการนำใช้ 
-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร้อยอุบะ 
-การร้อยอุบะและการนำไปใช้ 

-สามารถทำมาลัยซีกได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยซีก 
-การร้อยมาลัยซีกและการ
นำไปใช้ 

-สามารถทำมาลัยกลมได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยกลม 
-การร้อยมาลัยกลมและการ
นำไปใช้ 

-สามารถทำมาลัยตุ้มได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยตุ้ม 
-การร้อยมาลัยตุ้มและการ
นำไปใช้ 

-สามารถทำมาลัยแบนได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัย
แบน 
-การร้อยมาลัยแบนและการ
นำไปใช้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๒  รายวิชา  การร้อยมาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ร้อยมาลัย 

-สามารถบอกประวัติ
และความสำคัญของการ
ร้อยมาลัยได้ 

-ประวัติและความสำคัญ 
-วัสดุ อุปกรณ์ ประโยชน์  การเก็บ
รักษา การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ร้อย
มาลัย 
-การดูแลรักษาและการนำมาลัยไป
ใช้ประโยชน์ 

๒ ๑๐ 

๒ การทำดอกข่าและอุบะ -สามารถทำดอกข่าและ
อุบะได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำดอกข่า 
-การมัดดอกข่าและการนำใช ้
-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร้อยอุบะ 
-การร้อยอุบะและการนำไปใช้ 

๖ ๓๐ 

๓ มาลัยซีก -สามารถทำมาลัยซีกได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยซีก 
-การร้อยมาลัยซีกและการนำไปใช ้

๓ ๑๕ 

๔ มาลัยกลม -สามารถทำมาลัยกลม
ได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยกลม 
-การร้อยมาลัยกลมและการนำไปใช ้

๓ ๑๕ 

๕ มาลัยตุ้ม -สามารถทำมาลัยตุ้มได้ -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยตุ้ม 
-การร้อยมาลัยตุ้มและการนำไปใช้ 

๓ ๑๕ 

๖ มาลัยแบน -สามารถทำมาลัยแบน
ได้ 

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาลัยแบน 
-การร้อยมาลัยแบนและการนำไปใช้ 

๓ ๑๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-สามารถบอกผักสวนครัว
ได้  
 

- แนวทางการเลือกอาชีพ  
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
- ความสำคัญของการสร้าง
อาชีพ  
- การจัดประสบการณ์อาชีพ  
- ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ  

-รู้จักผัก  
-สำรวจข้อมูลพืชผักสวนครัว
ในท้องถ่ิน  

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 / ใฝ่เรียนรู้ 
๙. มีสติ / อยู่อย่างพอเพียง 

-บอกปัจจัยทีมีผลต่อ การ
เจริญเติบโตของพืชสวน
ครัวได้  

-ประเภทผักสวนครัว  
-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชสวน  

-อธิบายข้ันตอนเพาะปลูก 
การดูแลรักษา การป้องกัน
ตลอดจนการป้องกันดูแล
อาชีพ  
พืชสวนครัวได้  
-มีทักษะในการ  
ปฏิบัติงานการปลูกพืชผัก
สวนครัวถูกต้องตาม
ข้ันตอน  

-ข้ันตอนการเพาะปลูก การ
ดูแลรักษา การป้องกันและกา
จัดโรคและแมลงพืช  
 

-อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชสวนครัวได้  

-วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 

-สามารถจัดจำหน่าย  
ผลผลิตได้  

-การจัดการหลังการเก่ียว
ผลผลิต  

-สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๓   รายวิชา  การปลูกพืชผักสวนครัว ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ผักสวนครัว  
 

-สามารถบอกผักสวนครัวได้  
 

-รู้จักผักสวนครัว  
-สำรวจข้อมูลพืชผักสวน
ครัวในท้องถ่ิน 

๒ ๑๐ 

๒ การเจริญเติบโตของ
พืชผักสวนครัว  
 

 -บอกปัจจัยทีมีผลต่อ  
การเจริญเติบโตของพืชสวน
ครัวได้ 

-ประเภทผักสวนครัว  
-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชสวน
ครัว 

๒ ๑๐ 

๓ การปลูกพืชอย่าง
สร้างสรรค์  
 

-อธิบายข้ันตอนเพาะปลูก การ
ดูแลรักษา การป้องกัน
ตลอดจนการป้องกันดูแลอาชีพ  
พืชสวนครัวได้  
-มีทักษะในการ ปฏิบัติงานการ
ปลูกพืชผักสวนครัวถูกต้องตาม
ข้ันตอน 

-ข้ันตอนการเพาะปลูก 
การดูแล การป้องกัน
และกำจัดโรคและแมลง
พืชสวนครัว 

๑๐ ๕๐ 

๔ การเก็บเกี่ยว  
 

-อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
พืชสวนครัวได้ 

-วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ๒ ๑๐ 

๕ การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว  

-สามารถจัดจำหน่าย  
ผลผลิตได้  

-การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว  

๒ ๑๐ 

๖ บัญชีรายรับ-รายจ่าย -สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย 

๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๓   รายวิชา  การปลูกพืชผักสวนครัว ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ผักสวนครัว  
 

-สามารถบอกผักสวนครัว
ได้  
 

-รู้จักผักสวนครัว -สำรวจ
ข้อมูลพืชผักสวนครัวในท้องถ่ิน 

๒ ๑๐ 

๒ การเจริญเติบโตของพืชผัก
สวนครัว  
 

 -บอกปัจจัยทีมีผลต่อ  
การเจริญเติบโตของพืช
สวนครัวได้ 

-ประเภทผักสวนครัว  
-ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัว 

๒ ๑๐ 

๓ การปลูกพืชอย่างสร้างสรรค์  
 

-อธิบายข้ันตอน
เพาะปลูก การดูแลรักษา 
การป้องกันตลอดจนการ
ป้องกันดูแลอาชีพ  
พืชสวนครัวได้  
-มีทักษะในการ  
ปฏิบัติงานการปลูกพืชผัก
สวนครัวถูกต้องตาม
ข้ันตอน 

-ข้ันตอนการเพาะปลูก การ
ดูแล การป้องกันและกำจัดโรค
และแมลงพืชสวนครัว 

๑๐ ๕๐ 

๔ การเก็บเกี่ยว  
 

-อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชสวนครัวได้ 

-วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ๒ ๑๐ 

๕ การจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว  

-สามารถจัดจำหน่าย  
ผลผลิตได้  

-การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ๒ ๑๐ 

๖ บัญชีรายรับ-รายจ่าย -สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะหผ์ลการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การเลี้ยงไก่ไข่ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒    

  

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับ 
พันธ์ุของไก่พันธ์ุไข่  

-ทักษะการจัดการ 
เปน็การจัดระบบงานและ
ระบบคนเพ่ือให้การ
ทำงานสำเร็จตาม 
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
     -การปลูกพืช   
ขยายพันธ์ุพืชหรือเลี้ยง
สัตว์ 
 

-ประวัติความเป็นมาของไก่พันธ์ุ
ไข่  
-ลักษณะทั่วไปของไก่พันธ์ุไข่  
-สายพันธ์ุไก่พันธ์ุไข่  
-ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ 

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 

-ผู้เรียนสามารถบอกการ
เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  

-การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ  
-การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในโรงเรือน  
-ลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์ใน
การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  
-ทาเลที่ต้ัง  

-ผู้เรียนรู้วิธีการให้อาหาร
ไก่พันธ์ุไข่  

-ประเภทของอาหารไก่พันธ์ุไข่  
-การให้อาหารไก่พันธ์ุไข่  
-น้ำและการให้น้ำไก่พันธ์ุไข่  

-ผู้เรียนรู้เรื่อง โรคและ
การป้องกันรักษาโรคใน
ไก่พันธ์ุไข่  

-โรคทีค่วรรู้ในไก่พันธ์ุไข่  
-หลักในการป้องกันรักษาโรคใน
ไก่พันธ์ุไข่  

-ผู้เรียนสามารถบริหาร
จัดการเรื่องการขาย 
การตลาด  

-ตลาดไข่ไก ่ 
-ต้นทุนผลกาไร  
-การทำาบัญชีรายรับ- รายจ่าย 
เบื้องต้น  

-ผู้เรียนสามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไข่ได้  

-การแปรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่  

-ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมทางการเกษตร  

-การประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่
พันธ์ุไข่  
-การบูรณาการใช้ในการประกอบ
อาชีพร่วมกับอาชีพอื่นๆ  

-ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณจ์ากการ
เลี้ยงไก่ไข่จริง 

-การฝึกประสบการณ์  
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๕   รายวิชา  การเลี้ยงไก่ไข่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  
 

-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเก่ียวกับ พันธ์ุของ
ไก่พันธ์ุไข่  

-ประวัติความเป็นมาของไก่
พันธ์ุไข่  
-ลักษณะทั่วไปของไก่พันธ์ุไข่  
-สายพันธ์ุไก่พันธ์ุไข่  
-ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่
พันธ์ุไข่ 

๔ ๑๒ 

๒ การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  
 

-ผู้เรียนสามารถบอกการ
เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  

-การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
ตามธรรมชาติ  
-การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ใน
โรงเรือน  
-ลักษณะโรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  
-ทาเลที่ต้ัง  

๘ ๑๓ 

๓ อาหาร น้ำ และการให้
อาหาร น้ำ  
 

-ผู้เรียนรู้วิธีการให้อาหารไก่
พันธ์ุไข่  

-ประเภทของอาหารไก่พันธ์ุ
ไข่  
-การให้อาหารไก่พันธ์ุไข่  
-น้ำและการให้น้ำไก่พันธ์ุไข่  

๔ ๑๒ 

๔ โรคและการป้องกันรักษา  
 

-ผู้เรียนรู้เรื่อง โรคและการ
ป้องกันรักษาโรคในไก่พันธ์ุ
ไข่  

-โรคทีค่วรรู้ในไก่พันธ์ุไข่  
-หลักในการป้องกันรักษาโรค
ในไก่พันธ์ุไข่  

๔ ๑๓ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๒๐๖   รายวิชา  การเลี้ยงไก่ไข่ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การจัดการบริหาร
ด้านการตลาด  
 

-ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ
เรื่องการขาย การตลาด  

-ตลาดไข่ไก่  
-ต้นทุนผลกาไร  
-การทำาบัญชีรายรับ- 
รายจ่าย เบื้องต้น  

๕ ๒๕ 

๒ การแปรูปผลิตภัณฑ์
จากไข่ไก่  

-ผู้เรียนสามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไข่ได้  

-การแปรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่  ๕ ๒๕ 

๓ การประกอบอาชีพ
การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่  
 

-ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
ทางการเกษตร  

-การประกอบอาชีพการเลี้ยง
ไก่พันธ์ุไข่  
-การบูรณาการใช้ในการ
ประกอบอาชีพร่วมกับอาชีพ
อื่นๆ  

  

๔ การฝึกประสบการณ์  -ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จาก
การเลี้ยงไก่ไข่จริง 

-การฝึกประสบการณ์  ๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

     

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ผู้เรียนสามารถบอก
คุณสมบัติของ 
โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS
๖ ได้ 

-ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน 
  -Internet of Things (IoT) 
  -ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน เช่น 
Scratch, python, java, c, 
AppInventor 

-ก่อนลงมือสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์ 
ควรศึกษาโปรแกรมที่จะนำมาใช้ใน
การพัฒนา เว็บเพจและเว็บไซต์ก่อน 
ในบทเรียนน้ีขอแนะนำโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS๖ ซึ่งเป็น
โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ โดย
โปรแกรมน้ีมีคุณสมบัติครอบคลุม
ต้ังแต่การออกแบบและสร้างเว็บเพจ 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ตลอดจน
สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
เบื้องต้น 

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 

 

 

 
 

-ผู้เรียนสามารถ
เริ่มต้นกับข้ันแรก
ของการสร้าง Home 
Page ด้วยคำสั่ง
เบื้องต้นได้ 

- เริ่มต้นกับข้ันแรกของการสร้าง 
Home Page ด้วยคำสั่งเบื้องต้น 

- โครงสร้างการทำงานของ HTM 
- การกำหนดค่าพ้ืนฐานของเว็บเพจ 

-ผู้เรียนสามารถต้ังค่า
ของเอกสารเริ่มต้นได้ 

การต้ังกำหนดค่าของเอกสาร 
เริ่มต้น 

- การต้ังกำหนดค่าของเอกสาร
เริ่มต้น ได้แก่ การต้ังค่าไฟล์เอกสาร
เริ่มต้น การสร้าง Site การปิด-เปิด
ไฟล์เว็บเพจ 

- การสร้างและการจัดการตาราง 
ได้แก่ การสร้างตาราง การปรับแต่ง
คุณสมบัติของตารางการ
ประยุกต์ใช้ Layout 



 

  
 

420 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ผู้เรียนสามารถการ
ทำ Hyper Link 
และ การสร้าง 
Frame ได้ 

-การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหา 
หรือการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-การประมวลผลเป็นการกระทำ
กับข้อมูล เพ่ือให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมี
ประโยชน์ต่อการ 
นำไปใช้งาน 
-การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม 
ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล 
นำเสนอ จะช่วยให้ 
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยำ 

การทำ Hyper Link และ การสร้าง 
Frame การทำ Hyper Link คือ 
การทำเมนูข้อความและรูปภาพ 
Link การเชื่อมโยงภายใน เว็บเพจ 
เดียวกัน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 
อื่นๆ การเชื่อมโยงเพ่ือดาวน์โหลด
ไฟล์การสร้าง Frame คือ การ
ปรับแต่งคุณสมบัติเฟรม 

การประยุกต์เฟรมในการออกแบบ 
-ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบ Form ได้ 

- การออกแบบ Form คือ ฟอร์ม
แบบพิมพ์ข้อมูลฟอร์มแบบตัวเลือก 
ฟอร์มแบบแนบไฟล์การกำหนด
คุณสมบัติ Form คือ การกำหนด
คุณสมบัติ การกำหนดค่าเพ่ือส่ง
ข้อมูลการประยุกต์ฟอร์มกับงาน 

-ผู้เรียนสามารถการ
ทำงานกับ Layer ได้ 

- การสร้าง ปรับแต่ง Layer คือ การ
สร้าง ปรบัแต่ง และเคลื่อนย้าย 
Layer การซ่อนและทับซ้อนของ
Layer การแปลง Layer ให้เป็น 
Table 

- การเพ่ิมและใช้ลูกเล่นกับ Layer 
คือ การเพ่ิมลูกเล่นบนหน้า Web 
ด้วย Behaviors 

การเพ่ิมลูกเล่นบนหน้า Web ด้วย 
JavaScript การใช้ Behaviors 
เพ่ือสร้างสีสันบน Web 

-ผู้เรียนสามารถใช้
งาน Cascading 
Style Sheet ได้ 

การใช้งานCascading Style Sheet 
- โครงสร้างของเอกสาร HTML คือ 
รู้จักกับโครงสร้างของเอกสาร 
HTML การแทรก HTML Code
สำเร็จรูป การกำหนด Style 
Sheet แบบ 

- การใช้งาน Cascading Style 
Sheet คือ เพ่ือควบคุมขนาด 
รูปแบบ สีของ Font/Linkเพ่ือ
เปลี่ยนสี และรูปแบบของ Scroll 
Bar การบันทึก, ลบ และเรียกใช้ 
Style Sheet 
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ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การสร้าง 
Template และ 
Library 

การสร้าง Template และ Library 
- การสร้าง Template คือ การ
ออกแบบหน้าเว็บเพจสำหรับ 
Template 

การสร้างพ้ืนที่ที่แก้ไขได้(Editable 
Region) การแก้ไขไฟล์ การเพ่ิม 
link ใน Template 

- การสร้าง Library คือ การสร้าง 
library การสร้าง library สำหรับ
แต่ละงาน Libraryที่เก็บไฟล์ซ่อน 

การอัพโหลดเว็บไซต์
โดย FileZilla 

การอัพโหลดเว็บไซต์โดย FileZilla 
- การสมัครใช้งาน Host ฟรี คือ 
การสมัครใช้งาน Host ฟรี การ
จัดการพ้ืนที่ใน Host การจัดการ
เก่ียวกับ Database  

- การอัพโหลดเว็บไซต์โดย FileZilla 
คือ 

วิธีการใช้งานโปรแกรม FileZilla 
การเชื่อมต่อ Host วิธีการอัพโหลด
ไฟล์เว็บไซต์ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๑   รายวิชา  การสร้างเวปไซต์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับโปรแกรม 
Adobe 
Dreamweaver 
CS๖ 

-ผู้เรียนสามารถ
บอกคุณสมบัติของ 
โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver 
CS๖ ได้ 

-ก่อนลงมือสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์ ควรศึกษา
โปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา เว็บเพจและ
เว็บไซต์ก่อน ในบทเรียนน้ีขอแนะนำโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS๖ ซึ่งเป็นโปรแกรม
สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ โดยโปรแกรมน้ีมีคุณสมบัติ
ครอบคลุมต้ังแต่การออกแบบและสร้างเว็บเพจ 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ตลอดจนสามารถพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น 

๒ ๕ 

๒ เริ่มต้นกับข้ันแรก
ของการสร้าง 
Home Page 
ด้วยคำสั่งเบื้องต้น 

-ผู้เรียนสามารถ
เริ่มต้นกับข้ันแรก
ของการสร้าง 
Home Page ด้วย
คำสั่งเบื้องต้นได้ 

- เริ่มต้นกับข้ันแรกของการสร้าง Home Page 
ด้วยคำสั่งเบื้องต้น 

- โครงสร้างการทำงานของ HTM 
- การกำหนดค่าพ้ืนฐานของเว็บเพจ 

๔ ๕ 

๓ การจัดการ
เก่ียวกับ Web 
site การจัดหน้า 
ด้วยตารางและ
ออกแบบ 
Layout 

-ผู้เรียนสามารถต้ัง
ค่าของเอกสาร
เริ่มต้นได้ 

การต้ังกำหนดค่าของเอกสาร เริ่มต้น 
- การต้ังกำหนดค่าของเอกสารเริ่มต้น ได้แก่ การ
ต้ังค่าไฟล์เอกสารเริ่มต้น การสร้าง Site การปิด-
เปิดไฟล์เว็บเพจ 

- การสร้างและการจัดการตาราง ได้แก่ การสร้าง
ตาราง การปรับแต่งคุณสมบัติของตารางการ
ประยุกต์ใช้ Layout 

๒ ๕ 

๔ การทำ Hyper 
Link และการ
สร้าง Frame 

-ผู้เรียนสามารถการ
ทำ Hyper Link 
และ การสร้าง 
Frame ได้ 

การทำ Hyper Link และ การสร้าง Frame การ
ทำ Hyper Link คือ การทำเมนูข้อความและ
รูปภาพ Link การเชื่อมโยงภายใน เว็บเพจ 
เดียวกัน การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นๆ การ
เชื่อมโยงเพ่ือดาวน์โหลดไฟล์การสร้าง Frame 
คือ การปรับแต่งคุณสมบัติเฟรม 

การประยุกต์เฟรมในการออกแบบ 

๒ ๕ 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๕ การสร้าง
แบบฟอร์ม ๖
(Form) 

-ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบ Form ได้ 

- การออกแบบ Form คือ ฟอร์มแบบพิมพ์ข้อมูล
ฟอร์มแบบตัวเลือก ฟอร์มแบบแนบไฟล์การ
กำหนดคุณสมบัติ Form คือ การกำหนด
คุณสมบัติ การกำหนดค่าเพ่ือส่งข้อมูลการ
ประยุกต์ฟอร์มกับงาน 

๔ ๕ 

๖ การทำงานกับ 
Layer 

-ผู้เรียนสามารถการ
ทำงานกับ Layer 
ได้ 

- การสร้าง ปรับแต่ง Layer คือ การสร้าง 
ปรับแต่ง และเคลื่อนย้าย Layer การซ่อนและ
ทับซ้อนของLayer การแปลง Layer ให้เป็น 
Table 

- การเพ่ิมและใช้ลูกเล่นกับ Layer คือ การเพ่ิม
ลูกเล่นบนหน้า Web ด้วย Behaviors 

การเพ่ิมลูกเล่นบนหน้า Web ด้วย JavaScript 
การใช้ Behaviors เพ่ือสร้างสีสันบน Web 

๒ ๕ 

๗ การใช้งาน 
Cascading 
Style Sheet 

-ผู้เรียนสามารถใช้
งาน Cascading 
Style Sheet ได้ 

การใช้งานCascading Style Sheet 
- โครงสร้างของเอกสาร HTML คือ รู้จักกับ
โครงสร้างของเอกสาร HTML การแทรก HTML 
Codeสำเร็จรูป การกำหนด Style Sheet แบบ 

- การใช้งาน Cascading Style Sheet คือ เพ่ือ
ควบคุมขนาด รูปแบบ สีของ Font/Linkเพ่ือ
เปลี่ยนสี และรูปแบบของ Scroll Bar การ
บันทึก, ลบ และเรียกใช้ Style Sheet 

๓ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๒   รายวิชา  การสร้างเวปไซต์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การใช้งาน 
Cascading Style 
Sheet 

-ผู้เรียนสามารถใช้
งาน Cascading 
Style Sheetได้ 

การใช้งานCascading Style Sheet 
- โครงสร้างของเอกสาร HTML คือ รู้จักกับ
โครงสร้างของเอกสาร HTML การแทรก 
HTML Codeสำเร็จรูป การกำหนด Style 
Sheet แบบ 

- การใช้งาน Cascading Style Sheet คือ เพ่ือ
ควบคุมขนาด รูปแบบ สีของ Font/Linkเพ่ือ
เปลี่ยนสี และรูปแบบของ Scroll Bar การ
บันทึก, ลบ และเรียกใช้ Style Sheet 

๕ ๒๐ 

๒ การสร้าง 
Template และ 
Library 

-ผู้เรียนสามารถ
สร้าง Template 
และ Library ได้ 

การสร้าง Template และ Library 
- การสร้าง Template คือ การออกแบบหน้า
เว็บเพจสำหรับ Template 

การสร้างพ้ืนที่ที่แก้ไขได้(Editable Region) การ
แก้ไขไฟล์ การเพ่ิม link ใน Template 

- การสร้าง Library คือ การสร้าง library การ
สร้าง library สำหรับแต่ละงาน Libraryที่เก็บ
ไฟล์ซ่อน 

๑๐ ๒๐ 

๓ การอัพโหลด
เว็บไซต์โดย 
FileZilla 

-ผู้เรียนสามารถ
อัพโหลดเว็บไซต์
โดย FileZilla ได้ 

การอัพโหลดเว็บไซต์โดย FileZilla 
- การสมัครใช้งาน Host ฟรี คือ การสมคัรใช้
งาน Host ฟรี การจัดการพ้ืนที่ใน Host การ
จัดการเก่ียวกับ Database  

- การอัพโหลดเว็บไซต์โดย FileZilla คือ 
วิธีการใช้งานโปรแกรม FileZilla การเชื่อมต่อ 
Host วิธีการอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ 

๕ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๒๐ ๑๐๐ 



 

  
 

425 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 
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วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา ขนมอบและเบเกอร่ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-สามารถบอกประเภทของ
ขนมอบและเบเกอรี่ได้ 

-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาใน
การทำงาน  มีข้ันตอนคือ  การ
สังเกต  วิเคราะห์ 
สร้างทางเลือกเช่น 
     -การเก็บ  ถนอมและแปรรูป
อาหาร 
 

-ประเภทของขนมอบและเบเกอ
รี่ 

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 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการ  และข้ันตอนในการ
เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ขนมอบและเบเกอรี่ได้ 

-อุปกรณ์ในการทำขนมอบ
และเบเกอรี่ 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการ  และข้ันตอนในการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำ
ขนมอบและเบเกอรี่ได้ 

-วัตถุดิบในการทำขนมอบ
และเบเกอรี่ 

-สามารถปฏิบัติการทำขนมอบ
และเบเกอรี่ได้ตามหลักการ 
วิธีการ และข้ันตอนในการทำ
ขนมอบและเบเกอรี่ 

-ประสบการณ์ในอาชีพ 
 -การจำลองอาชีพ    

     -กิจกรรมอาชีพ 
 

-การทำขนมอบและเบเกอรี่ประ
เภทต่างๆ 

-สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๑   รายวิชา  ขนมอบและเบเกอร่ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนักคะแนน 

๑ ประเภทของขนมอบ 
และเบเกอรี่ 

-สามารถบอกประเภทของ
ขนมอบและเบเกอรี่ได้ 

-ประเภทของขนมอบ 
และเบเกอรี่   

๒ ๑๐ 

๒ อุปกรณ์ในการทำขนม
อบ 
และเบเกอรี่ 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการ  และข้ันตอนใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำขนมอบและเบเกอ
รี่ได้ 

-อุปกรณ์ในการทำขนมอบ 
และเบเกอรี่ 

๒ ๑๐ 

๓ วัตถุดิบในการทำขนม
อบ 
และเบเกอรี่ 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการ  และข้ันตอนใน
การเลือกใช้วัตถุดิบที่ใช้ใน
การทำขนมอบและเบเกอ
รี่ได้ 

-วัตถุดิบในการทำขนมอบ 
และเบเกอรี่ 

๒ ๑๐ 

๔ การทำขนมอบ 
และเบเกอรี่ประเภท
ต่างๆ  

-สามารถปฏิบัติการทำขนม
อบและเบเกอรี่ได้ตาม
หลักการ วิธีการ และ
ข้ันตอนในการทำขนมอบ
และเบเกอรี่ 

-หลักและวิธีการทำขนมอบ
และเบเกอรี่ประเภทต่างๆ 
 

๑๒ ๖๐ 

๕ บัญชีรายรับ-รายจ่าย -สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง  รายวิชา ขนมไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓     

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-สามารถบอกความหมาย
ความสำคัญของขนมไทยได้ 

-ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน  มี
ข้ันตอนคือ  การสงัเกต   
วิเคราะห์ สร้างทางเลือกเช่น 
     -การเก็บ  ถนอมและ
แปรรูปอาหาร 

-ประวัติของขนมไทย 
-ความหมาย ความสำคัญของขนม
ไทย 
-ประเภทของขนมไทย 

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 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้
ในการทำขนมไทยได้ 

-อุปกรณ์ในการทำขนมไทย 

-สามารถบอกวิธีการการ
เลือกซื้อวัตถุดิบและการ
รักษาอาหารสด และ
อาหารแห้ง 

-การเลือกซื้อ การเก็บรักษาอาหาร
สด และอาหารแห้ง 

-สามารถบอกชนิดของขนม
ไทยในแต่ละภาคได้ 

-ขนมไทยแต่ละภาค 

-สามารถทำขนมไทยชนิด
ต่างๆได้ 

-ประสบการณ์ในอาชีพ 
 -การจำลองอาชีพ    

     -กิจกรรมอาชีพ 

-หลักและวิธีการขนมไทยชนิดต่างๆ 

-สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๒   รายวิชา  ขนมไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เก่ียวกับการทำ
ขนมไทย 
 
 

-สามารถบอกความหมาย
ความสำคัญของขนมไทยได้ 

-ประวัติของขนมไทย 
-ความหมาย ความสำคัญ
ของขนมไทย 
-ประเภทของขนมไทย 

๒ ๑๐ 

๒ อุปกรณ์ในการทำขนม
ไทย 

-สามารถบอกหลักการ  
วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำขนมไทยได้ 

-อุปกรณ์ในการทำขนมไทย ๒ ๑๐ 

๓ การเลือกซื้อ การเก็บ
รักษาอาหารสด และ
อาหารแห้ง 

-สามารถบอกวิธีการการเลือก
ซื้อวัตถุดิบและการรักษา
อาหารสด และอาหารแห้ง 

-การเลือกซื้อ การเก็บรักษา
อาหารสด และอาหารแห้ง 

๒ ๑๐ 

๔ ขนมไทยแต่ละภาค -สามารถบอกชนิดของขนม
ไทยในแต่ละภาคได้ 

-ขนมไทยแต่ละภาค ๒ ๑๐ 

๕ การทำขนมไทยชนิดต่างๆ -สามารถทำขนมไทยชนิด
ต่างๆได้ 

-หลักและวิธีการขนมไทย
ชนิดต่างๆ 

๑๐ ๕๐ 

๖ บัญชีรายรับ-รายจ่าย -สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

๒ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา งานธุรกิจ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-สามารถบอกงาน
อาชีพทางธุรกิจได้ 

-ทักษะการจัดการ  เปน็การจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือให้การ
ทำงานสำเร็จตาม 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
     -การดำเนินการทางธุรกิจ 
 

-งานอาชีพทางธุรกิจ 
-องค์กรธุรกิจ 
-ธุรกิจทั่วไป 

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 

-สามารถบอกวิธีการ
ข้ันตอน การจัดเก็บ
เอกสารได้ 

-การติดต่อสื่อสาร 
-การจัดเก็บเอกสาร 
-การใช้เครื่องใชส้ำนักงาน 
 

-สามารถจัดทำบัญชี 
งบประมาณ และการ
ออมทรัพย์ได้ 

-การจัดทำงบประมาณ 
-การทำบัญชี 
-การออมทรัพย์ 

-สามารถบอกข้ันตอน
หลักการในการขาย
สินค้าได้ 

-การขาย 
-การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 
-การรักษาและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้บรโิภค 

-สามารถบอกข้ันตอน
การจัดการงาน
ประจำวัน 

-การจัดการงานประจำวัน 
-การจัดการเก่ียวกับอาชีพ 
 

-สามารถบอกแนว
ทางการประกอบ
ธุรกิจ 

-แนวทางการประกอบธุรกิจ 
-อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
-ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๓   รายวิชา  งานธุรกิจ ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ธุรกิจใน
ชีวิตประจำวัน 

-สามารถบอกงานอาชีพ
ทางธุรกิจได้ 

-งานอาชีพทางธุรกิจ 
-องค์กรธุรกิจ 
-ธุรกิจทั่วไป 

๑๐ ๕๐ 

๒ งานสำนักงาน -สามารถบอกวิธีการ
ข้ันตอน การจัดเก็บ
เอกสารได้ 

-การติดต่อสื่อสาร 
-การจัดเก็บเอกสาร 
-การใช้เครื่องใชส้ำนักงาน 

๕ ๒๕ 

๓ การเงินและบัญชี -สามารถจัดทำบัญชี 
งบประมาณ และการ
ออมทรัพย์ได้ 

-การจัดทำงบประมาณ 
-การทำบัญชี 
-การออมทรัพย์ 

๕ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๔   รายวิชา  งานธุรกิจ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การขาย -สามารถบอกข้ันตอน
หลักการในการขาย
สินค้าได้ 

-การขาย 
-การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
-การรักษาและการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บรโิภค 

๑๐ ๕๐ 

๒ การจัดการ -สามารถบอกข้ันตอน
การจัดการงาน
ประจำวัน 

-การจัดการงานประจำวัน 
-การจัดการเก่ียวกับอาชีพ 
 

๕ ๒๕ 

๓ การประกอบ
อาชีพในรูปแบบ
ธุรกิจ 

-สามารถบอกแนว
ทางการประกอบธุรกิจ 

-แนวทางการประกอบธุรกิจ 
-อาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
-ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ 

๕ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชา การเลี้ยงไส้เดือน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู ้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-สามารถบอก
ความสำคัญของการ
ประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมักได้ 

-ทักษะการจัดการ  เปน็การจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือให้
การทำงานสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น 
      -การปลูกพืช 
ขยายพันธ์ุพืชหรือเลี้ยงสัตว์ 
 

-ความสำคัญการประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 
-ความเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมัก 
-แหล่งเรียนรู้ 
-ทิศทางการประกอบอาชีพ 

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

-สามารถบอกข้ันตอน
การเตรียมการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 

-ข้ันเตรียมการประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 
-ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
-ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-การทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน 

-สามารถบอกข้ันตอน
การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมักได้ 

-การบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 

-การจัดการการตลาด 

-การจัดการความเสี่ยง 

-สามารถบอกประโยชน์
ของโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมักได้ 

 

-ความสำคัญของโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-การเขียนโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 

-สามารถทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๕   รายวิชา  การเลี้ยงไส้เดือน ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-สามารถบอกความสำคัญของ
การประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมักได้ 

-ความสำคัญการประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 
-ความเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำ
ปุ๋ยหมัก 
-แหล่งเรียนรู้ 
-ทิศทางการประกอบอาชีพ 

๑๐ ๒๕ 

๒ ทักษะการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-สามารถบอกข้ันตอนการ
เตรียมการประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 

-ข้ันเตรียมการประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
-ข้ันตอนการฝึกปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-การทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน 

๑๐ ๒๕ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๖   รายวิชา  การเลี้ยงไส้เดือน ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต    ภาคเรียนที่  ๒ 

 

ลำดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมัก 

-สามารถบอกข้ันตอนการ
บริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมักได้ 

-การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ทำปุ๋ยหมัก 
-การจัดการการตลาด 
-การจัดการความเสี่ยง 

๙ ๔๐ 

๒ โครงสร้างการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 

-สามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมักได้ 
 

-ความสำคัญของโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 
-ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ย
หมัก 
-การเขียนโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 
-การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและทำปุ๋ยหมัก 

๙ ๔๐ 

๓ บัญชีรายรับ-รายจ่าย -สามารถทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายได้ 

-การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

๑ นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าใน
ตนเองและ
พัฒนาตนเอง
ได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนยอมรับ
และเห็นคุณค่าใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเองและพัฒนา
ตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
 
 

ฉันพอใจใน
สิ่งที่ฉันเป็น 

บุคคลย่อมมีทั้งความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของตน  
อย่างไรก็ตามรูปลักษณ์
เหล่าน้ันก็เป็นส่วนหน่ึงที่
มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต  การรู้จัก เข้าใจ
และเห็นคุณค่าใน
รูปลักษณ์ของตนตาม
ความเป็นจริง 
จะทำนักเรียนยอมรับ
ตนเองและพร้อมที่จะ
พัฒนาตนตามศักยภาพ 

๑. คุณค่ารูปลักษณ์
ของตนเองทั้งส่วน
ที่พอใจและไม่
พอใจ 
๒. วิธีการปฏิบัติตน
ที่แสดงถึงการ
ยอมรับและเห็น
คุณค่าในรูปลักษณ์
ของตนเอง 
 

๓ 

๒ นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าของ
ผู้อื่น  และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของบุคคล
อื่นและสิ่งต่างๆ ที่
มีส่วนเก้ือกูลต่อ
ชีวิตตนและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น 
ด้วยความรู้สึก
เห็นคุณค่าและ
กตัญญู 

ฉันกับคน
เก้ือกูล 

สรรพสิง่ล้วนมีส่วน
เก้ือกูลต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ การตระหนัก
รู้และเห็นคุณค่าของ
บุคคลและสรรพสิ่ง
รอบตัว ย่อมทำให้
นักเรียนปฏิบัติต่อผู้อื่น
และสรรพสิง่อย่าง
เหมาะสม 

๑. ความสัมพันธ์
และคุณค่าของ
บุคคลอื่นและสิง่
ต่างๆ ที่มีส่วน
เก้ือกูลต่อชีวิตตน 
๒. วิธีการปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นและสิ่งต่าง ๆ
ที่มีส่วนเก้ือกูลต่อ
ชีวิตตน อย่างเห็น
คุณค่าและกตัญญู 

๓ 

๓ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา 
และวางแผน
ด้านการศึกษา 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
เรียน   คุณค่า
รายวิชาใน
หลักสูตร และ
พัฒนาทักษะการ
เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
สามารถนำมา
พัฒนาตนเองด้าน
การเรียนได้ 
 
 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่ความ 
สำเร็จ 

การรู้จักและเข้าใจ
หลักสูตร การวัด
ประเมินผล อีกทั้งการ
เห็นคุณค่าการเรียน 
คุณค่ารายวิชาตาม
หลักสูตรและการเรียนรู้
วิธีการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมทำให้
นักเรียนมีแนวทางในการ
ปรับตัวด้านการเรียน 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

๑.หลักสูตร การวัด
และประเมินผล 
๒. คุณค่าของการ
เรียน คุณค่า
รายวิชาท่ีจัดให้
เรียนตามหลักสูตร 
๓. วิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
๔.การแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

๘ 
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ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

ตนเองเพ่ือความสำเร็จ
ด้านการเรียน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต   

๔ นักเรียนมี
ทักษะการ
สื่อสารและ
สร้าง
สัมพันธภาพ 

นักเรียนรู้จักและ
เห็นความสำคัญ
ของการสื่อสาร
แบบใช้ภาษาและ
ท่าทาง  สามารถ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

สื่อสารดี 
มีเพ่ือน 

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
และสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นมีทั้งภาษาพูดและ
ภาษาท่าทาง ความเข้าใจ
ในการสื่อสารทั้งสอง
รูปแบบและการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ดังกล่าวย่อมทำให้
นักเรียนสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น 

๑. รูปแบบการ
สื่อสารแบบใช้
ภาษาและท่าทาง
ได้ 
๒. ความสำคัญของ
การสื่อสารเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่น 
๓.การฝึกสื่อสาร
แบบใช้ภาษาและ
ท่าทางที่เหมาะสม 

๓ 

๕  นักเรียนมี
ทักษะการ
ดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียนรู้จักและ
เข้าใจคุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียมของ
สิ่งต่างๆ   
สามารถ  เลือก
บริโภค และ
อุปโภค  ได้อย่าง
พอเพียง 
 
 

กิน อยู่  
ดูฟังเป็น 

การเลือกอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจำวันควร
เลือกสรรตามความ
จำเป็นและเหมาะแก่
อัตภาพของตน  การ
สร้างความเข้าใจแนวคิด
เรื่องคุณค่าแท้ และ
คุณค่าเทียมของสิ่งต่างๆ  
จะช่วยให้นักเรียน
ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

๑. คุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียมของสิ่ง
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจำวัน 
๒. การเลือกบริโภค
และอุปโภคสิง่
ต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและ
พอเพียง 

๓ 

รวม ๒๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการจัด

กิจกรรม 
สาระสำคญั 

(ความคิดรวบยอด) 
สาระการเรียนรู้

(เน้ือหา) 
จำนวน

เวลา(ชม.) 
๑ นักเรียน

สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและมี
แนวทางในการ
พัฒนาผลการ
เรียน 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่ความ 
สำเร็จ 

การรู้จักและเข้าใจ
หลักสูตร การวัด
ประเมินผล อีกทั้งการ
เห็นคุณค่าการเรียน
คุณค่ารายวิชาตาม
หลักสูตรและการเรียนรู้
วิธีการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมทำให้
นักเรียนมีแนวทางในการ
ปรับตัวด้านการเรียน 
เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองเพ่ือความสำเร็จ
ด้านการเรียน  และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต   

๑. ระดับความ 
สามารถทางการ
เรียนของตน 
๒. วิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน 

๔ 

๒ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประกอบอาชีพ
สุจริตต่อการ
ดำรงชีวิตและ
รู้จักอาชีพ
สุจริตใน
ครอบครัวอย่าง
หลากหลาย 

คิดเป็นเห็น
คุณค่าอาชีพ 
 

การเรียนรู้ข้อมูลอาชีพ
สุจริตของบุคคลใน
ครอบครัวเป็นการเปิด
โลกทัศน์ทางอาชีพให้แก่
นักเรียน และเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าของการ
ประกอบอาชีพสุจริตของ
ครอบครัว 
 

๑. ลักษณะและ
คุณค่าของอาชีพ
สุจริตต่อการ
ดำรงชีวิต 
๒. ข้อมูลอาชีพ
สุจริตของบุคคลใน
ครอบครัว 
 
 

๔ 

๓ นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียนรู้จัก
และเข้า
ใจความ
แตกต่างทาง
เพศ     
สามารถปฏิบัติ

มิตรภาพ
ระหว่างเพศ 

การเรียนรู้ ทำความ
เข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างเพศ จะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวและปฏิบัติตนต่อ
เพ่ือนต่างเพศได้อย่าง

๑. ความแตกต่าง
ทางเพศของบุคคล
ในสังคม 
 ๒. วิธีการปฏิบัติ
ตนในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นที่มี

๔ 
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ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการจัด

กิจกรรม 
สาระสำคญั 

(ความคิดรวบยอด) 
สาระการเรียนรู้

(เน้ือหา) 
จำนวน

เวลา(ชม.) 
ตน  ต่อเพศที่
แตกต่างได้
อย่างเหมาะสม
และเป็น
กัลยาณมิตร 

เหมาะสมและเป็น
กัลยาณมิตร 

ความแตกต่างทาง
เพศ 
อย่างให้เกียรติ
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อ
กัน 

๔ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
ชีวิตและสังคม 

นักเรียน
ยอมรับปัญหา
ที่เกิดข้ึนในชีวิต
ประจำ 
วัน พร้อม
เผชิญกับ
ปัญหาและ
วางแผน
แก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิต
ของตนเองได้  
(การแก้ปัญหา
ใน
ชีวิตประจำวัน) 

ปัญหา 
แก้ไขได้ 

ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้
กับทุกคน  ทั้งปัญหา
เล็กน้อยใน
ชีวิตประจำวันรวมไปถึง
ปัญหาที่เป็นวิกฤติของ
ชีวิตการทำความเข้าใจ
และยอมรับปัญหาตาม
ความเป็นจริง ย่อมทำให้
นักเรียนพร้อมที่จะเผชิญ
และจัดการกับปัญหา 

๑. ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจำวัน
ของตนเอง 
๒. กระบวนการ
แก้ปัญหา 
๓. วิธีการจัดการ
กับปัญหาของตน 
 

๔ 

๕ นักเรียนมีทักษะ
การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนรู้จัก
อารมณ์ที่
เกิดข้ึนทั้งของ
ตนเองและ
ผู้อื่น สามารถ
จัดการกับ
อารมณ์ และ
แสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

คลื่นอารมณ ์ การรู้จักและเท่าทัน
อารมณ์ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ตลอดจน
การศึกษาผลกระทบของ
อารมณ์ที่มีต่อตนเองและ
ผู้อื่น จะช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

๑. อารมณ์ด้าน
บวกและด้านลบ ที่
เกิดข้ึนกับตนเอง 
๒. ผลกระทบของ
อารมณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
๓. วิธีการจัดการ
กับอารมณ์ด้าน
บวกและด้านลบ 
 
 

๔ 

รวม ๒๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

๑ นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าในตนเอง
และพัฒนา
ตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

นักเรียน
ตระหนักและ
ภาคภูมิใจใน 
ความสามารถ
ของตนเอง 
และพัฒนาตน
อย่างต่อเน่ือง 
 
 

ฉันทำได้ การตระหนักรู้ใน
ความสามารถของตน  
ทำให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
จะเป็นแรงจูงใจในการ
พัฒนาความสามารถ 
ของตนอย่างต่อเน่ือง
และเต็มตามศักยภาพ   

๑. สิ่งที่ตนสามารถ
ทำได้และเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจ 
๒. วิธีการพัฒนา
ความสามารถที่ตนมี 
อยู่ 

๓ 

๒ นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าของผู้อื่น  
และปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนรู้และ 
เข้าใจความ
เก่ียวข้อง
สัมพันธ์
ระหว่างตนเอง
กับสรรพสิง่
รอบตัว 
ตระหนักถึง
ผลกระทบจาก
การกระทำของ
ตนเองต่อ
บุคคลและสิ่ง
อื่น  สามารถ
ปฏิบัติตนบน
พ้ืนฐานการ
ยอมรับและ
เห็นคุณค่าต่อ
ผู้อื่น   

เราและโลก การดำเนินชีวิตของ
บุคคลย่อมมี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
และสรรพสิง่รอบตัว 
การเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
และตระหนักถึงการ
กระทำของตนที่ส่งผล
กระทบถึงผู้อื่นและสิ่ง
อื่นเสมอ จะทำให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม 

๑. คุณค่าและความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
ระหว่างตน กับบุคคล
และสิ่งอื่น ๆ รอบตัว 
๒. การปฏิบัติตนที่
ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นและสิง่อื่น 
ทั้งทางดีและไม่ดี 
๓. การปฏิบัติตนบน
พ้ืนฐานการยอมรับ
และเห็นคุณค่าต่อ
ผู้อื่น 

๔ 
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ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

๓ นักเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนรู้
จุดเด่น และจุด
ด้อยในการ
เรียนสามารถ
พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการ
เรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการเรียนให้
ดีข้ึน 
 
 

การเรียน
พัฒนาได้ 

ผลการเรียนเป็นสิ่ง
สะท้อนพฤติกรรมและ
ความสามารถทางการ
เรียน ดังน้ันการค้นพบ
จุดเด่น จุดด้อยทางการ
เรียนและเรียนรู้วิธีการ 
พัฒนาการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้
นักเรียนสามารถ
วางแผนพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ 

๑. จุดเด่น จุดด้อย
ทางการเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ 
๒. วิธีการพัฒนาการ
เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓. การวาง
แผนพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียน และ
แก้ไขจุดด้อย/ปัญหา 
อุปสรรคในการเรียน 

๔ 

๔ นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียน
ตระหนักถึง 
หนทางแห่ง
ความเสื่อม  
เข้าใจ
ผลกระทบที่มี
ต่อตนเองและ
สังคม  
สามารถปฏิบัติ
ตนเพ่ือชีวิตที่ดี
งาม ปลอดภัย
จากอบายมุข 
ต่าง ๆได้ 

ชีวิตปลอด
อบาย 

 อบายมุข ๖  เป็น
หนทางที่นำไปสู่ความ
เสื่อมนักเรียนควร
ตระหนักรู้  และเข้าใจ
ผลเสียของอบายมุขที่
เกิดข้ึนต่อชีวิตตน และ
สังคม พร้อมทัง้เรียนรู้
แนวปฏิบัติตนให้ปลอด
จากอบายมุขเพ่ือการ
ดำรงตนอย่างปลอดภัย 
และใช้ชีวิตอย่างเป็น
ประโยชน์    

๑. สิ่งที่จะนำตนเอง
ไปสู่หนทางแห่งความ
เสื่อมและผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและ
สังคม  
๒. แนวทางการ
ปฏิบัติตนเพ่ือชีวิตที่ดี
งาม ปลอดภัยจาก
อบายมุขต่าง ๆ 
๓. การปฏิบัติตน
อย่างรู้เท่าทัน
อบายมุขและภัย
สังคม 

๖ 

๕ นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสารและ
สร้าง
สัมพันธภาพ 

นักเรียนเห็น
ความสำคัญ
และประโยชน์
ของการสื่อสาร
สองทาง
สามารถ
นำไปใช้ในการ
สื่อสารเพ่ือ
สร้าง
สัมพันธภาพ 
กับผู้อื่นได้ 
 

การสื่อสาร
สองทาง 
 

การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและทำให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ควรเป็นการสื่อสารสอง
ทาง ดังน้ันการฝึกทักษะ
การสื่อสารสองทางจะ
ทำให้นักเรยีนสามารถ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน 

๑. ประโยชน์และ
ความสำคัญของการ
สื่อสารสองทางใน
การสร้าง
สัมพันธภาพ  
๒. การแสดงการ
สื่อสารสองทางเพ่ือ
การสร้าง
สัมพันธภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

๓ 

รวม ๒๐ 
 



 
 

 
 

 
 

  
442 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดั
บที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

๑ ๒.๑ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
และวางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนรู้
ความสามารถ
ทางการเรียน
ของตนและมี
แนวทางใน
การพัฒนาผล
การเรียน 

การเรียน
พัฒนาได้ 

ผลการเรียนเป็นสิ่ง
สะท้อนพฤติกรรมและ
ความสามารถทางการ
เรียน   ดังน้ันการ
ค้นพบจุดเด่น จุดด้อย
ทางการเรียน  และ
เรียนรู้วิธีการพัฒนาการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้นักเรียน
สามารถวางแผนพัฒนา
ตนเองด้านการเรียนให้
ประสพความสำเร็จ 

๑. ระดับความ 
สามารถทางการเรียน
ของตน 
๒. วิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลการเรียน 

๒ 

๒ ๓.๑ นักเรียนมี
ทักษะการจัดการ
กับอารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนรู้เท่า
ทันอารมณ์
ด้านลบที่
เกิดข้ึน 
สามารถ
จัดการและ
แสดงออก
อย่าง
สร้างสรรค ์
 

รู้ทันอารมณ์ การรู้ผลกระทบของ
อารมณ์ด้านลบที่มีต่อ
การดำเนินชีวิต  จะช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจและ
เห็นความสำคัญของ
การจัดการกับอารมณ์
ตลอดจน มีแนวทางใน
การ จัดการกับอารมณ์
ด้านลบอย่างเหมาะสม 

๑. ผลกระทบของการ
กระทำที่เกิดจาก
อารมณ์ด้านลบ 
๒. วิธีการจัดการกับ
อารมณ์ด้านลบ และ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
 

๔ 
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ลำดั
บที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

 
๓ ๒.๒ นักเรียน

สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนเห็น
คุณค่าและ
ความสัมพันธ์
ของอาชีพ
ต่างๆในสังคม 
และรู้จัก
อาชีพในสังคม
อย่าง
หลากหลาย 
 

เครือข่าย
อาชีพ 

การตระหนักใน
ความสัมพันธ์และ
เก้ือกูลกันของอาชีพ
สุจริตในสังคม ย่อมทำ
ให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของทุกอาชีพ และ
นำไปสู่การสร้างสรรค์
อาชีพใหม่ 

๑. ความสัมพันธ์ของ
อาชีพต่างๆในสังคม 
๒. คุณค่าของ
เครือข่ายอาชีพ 
 

๕ 

๔ ๒.๓ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้านชีวิต
และสังคม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิด
วิเคราะห์ 
ปัญหาของ
โรงเรียน 
สามารถ
วางแผน
แก้ปัญหาตาม
ศักยภาพของ
ตน 
 
 
 
 

โรงเรียน
ของฉัน 

ปัญหาที่เกิดในโรงเรียน
ล้วนมีผลกระทบต่อ
นักเรียนทุกคนดังน้ัน
การมีส่วนร่วมคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา
ในโรงเรียนตาม
ความสามารถจะทำให้
นักเรียนเรียนรู้การ
แก้ปัญหาและ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ   

๑. พฤติกรรมของ
นักเรียนที่ก่อให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและ
โรงเรียน 
๒. วิธีการแก้ปัญหาใน
โรงเรียนที่นักเรียน
สามารถมีส่วนร่วม
และปฏิบัติได้ 

๓ 

๕ ๓.๓ นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียน 
ตระหนักและ
สามารถ
ประเมิน
โอกาสเสี่ยง
ทางเพศ   
รู้จักการ
ปฏิบัติตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการ
มีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่พร้อม
และไม่
ปลอดภัย 
 
 

รักที่
ปลอดภัย 
 

การศึกษาผลกระทบ
ของการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อมและไม่
ปลอดภัย  รวมทั้งการ
รู้จักประเมิน
สถานการณ์เสี่ยงที่จะ
นำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัยน้ัน  จะ
ช่วยให้นักเรียนรู้เท่าทัน
และมีวิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงโอกาส
เสี่ยงเหล่าน้ัน  สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 

๑. สถานการณ์ที่เป็น
โอกาสเสี่ยงของวัยรุ่น
ที่จะนำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 
๒.  ผลกระทบของ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
พร้อมและไม่
ปลอดภัย 
๓. วิธีการปฏิบัติตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
และไม่ปลอดภัย 

๖ 
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ลำดั
บที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

 
รวม ๒๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ลำดับ
ที่ 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

๑ นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าในตนเอง
และพัฒนา
ตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่า 
ความสามารถ
ของตนเองที่เป็น 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น
และพัฒนาตน
อย่างต่อเน่ือง 
 

ชีวิตที่เป็น
ประโยชน์ 

การตระหนักรู้ว่า
ตนเองเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น  จะทำให้
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมี
แรงจูงใจที่ในการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ๑. คุณค่าสิ่งที่ตนทำ
แล้วเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น 
 ๒. วิธีการพัฒนาตน
อย่างต่อเน่ือง 

๒ 

๒  นักเรียนรู้จัก 
เข้าใจ เห็น
คุณค่าของผู้อื่น  
และปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

นักเรียนยอมรับ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
และปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นที่มีความ
แตกต่างกับตน
อย่างเข้าใจ 
ยอมรับและเป็น
กัลยาณมิตร 
 

รู้เขารู้เรา 
 

บุคคลย่อมมคีวาม
แตกต่างกันอัน
เน่ืองมาจากการอบรม
เลี้ยงดูและ
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ การได้เรียนรู้
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ย่อมทำให้ให้
นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ และยอมรับ
ผู้อื่น   สามารถปฏิบัติ
ตนในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

๑. ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ 
๒. วิธีปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นที่มีความแตกต่าง
กับตนอย่างเข้าใจ 
ยอมรับและมีความสุข 

๒ 

๓ นักเรียนมี
ทักษะการ
จัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด 

นักเรียนตระหนัก
ถึงผลดีของการ
คิดทางบวก 
ฝึกปฏิบัติและ
นำไปใช้ใน
สถานการณ์ที่
เป็นทุกข์หรือไม่
พึงพอใจ  
 
  
 

คิดบวก 
ชีวิตบวก 
 

ความคิดนำไปสู่การ
กระทำดังน้ันการสร้าง
เสริมให้นักเรียนมี
ความคิดทางบวก รู้จัก
มองด้านดีของ
เหตุการณ์ 
หรือสิ่งรอบตัวโดย 
เฉพาะอุปสรรคและ
ปัญหาย่อมส่งผลให้
นักเรียนมีทางออก
สำหรับปัญหาที่
หลากหลาย สามารถ

๑. ลักษณะการคิด
ทางบวกและทางลบ 
๒. ผลกระทบของการ
คิดทางบวกและทาง
ลบที่มีต่อการดำเนิน
ชีวิต  
๓. ความสำคัญของ
การการคิดทางบวกที่
มีต่อการดำเนินชีวิต 
๔. ความคิดทางบวก
ในสถานการณ์ที่เป็น
ทุกข์หรือไม่พึงพอใจ  

๒ 
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ลำดับ
ที่ 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 

ชั้นปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา(ชม.) 

จัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

๔  นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนตระหนัก
รู้ความสามารถ   
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน มีแนวทางใน
การพัฒนาตน
ด้านการเรียน  
และสามารถ
วางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม
กับตนเอง  

เรียนรู้สู่
อนาคต 

การรู้จักตนเองอย่าง
รอบด้านทั้ง
ความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ  
เป้าหมายชีวิตของตน  
รวมทั้งข้อมูลโลกกว้าง
การศึกษาต่อที่
หลากหลาย  จะช่วย
ให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจและมี
แนวทางพัฒนาตนเอง   
และสามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ 

๑. ระดับ
ความสามารถทางการ
เรียนของตน 
๒. วิธีการพัฒนาตน
ด้านการเรียน 
๓. โลกกว้างการศึกษา
ต่อสำหรับผู้จบ  
ม.๓ 
 

๑๐ 

 นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
อาชีพ 

นักเรียนวางแผน
เข้าสู่อาชีพที่
สอดคล้องกับ
ความสนใจ
บุคลิกภาพ และ
ความสามารถ
ของตนเอง 
 
 
 

อาชีพที่
สนใจ 

การประกอบอาชีพ
เป็นเป้าหมายสำคัญ
ของนักเรียน การ
สำรวจตนเองในด้าน
ความสนใจ ความ 
สามารถและ
บุคลิกภาพ   รวมถึง
การศึกษาข้อมูลอาชีพ
อย่างหลากหลายจะ
ช่วยให้นักเรียน
สามารถวางแผนเข้าสู่
อาชีพที่สนใจได้อย่าง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับตน 

๑. บุคลิกภาพทาง
อาชีพและอาชีพที่
สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของตน 
๒. ข้อมูลอาชีพที่สนใจ  
๓. การวางแผนเข้าสู่
อาชีพที่สอดคล้องกับ
ความสนใจบุคลิกภาพ 
และความสามารถ 

๔ 

รวม ๒๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชั้น

ปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

๑ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

นักเรียนตระหนัก
รู้ความสามารถ   
และความถนัด
ทางการเรียนของ
ตน มีแนวทางใน
การพัฒนาตนด้าน
การเรียน  และ
สามารถวางแผน
การศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง  

เรียนรู้สู่
อนาคต 

การรู้จักตนเองอย่าง
รอบด้านทั้ง
ความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ  
เป้าหมายชีวิตของตน  
รวมทั้งข้อมูลโลกกว้าง
การศึกษาต่อที่
หลากหลาย  จะช่วยให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
และมีแนวทางพัฒนา
ตนเอง   และสามารถ
วางแผนการศึกษาต่อ
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

๑. ระดับความถนัด
ทางการเรียนของตน 
๒.  การวางแผน
การศึกษาต่อของ
ตนเอง   

๘ 

๒ นักเรียน
สามารถคิด
วิเคราะห์  
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และ
วางแผนด้าน
ชีวิตและสังคม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน
ทีตนอาศัย 
สามารถวางแผน
และปฏิบัติตนเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาของ
ชุมชนตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง 
 

รอบบ้านเรา ปัญหาในชุมชนมี
ผลกระทบต่อทุกคนที่
อาศัยอยู่ร่วมกัน 
ดังน้ันการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมดูแล ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาในชุมชนตาม
ศักยภาพจึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์วางแผนและ
แก้ปัญหา  ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ 

๑. สภาพปัญหาของ
ชุมชนทีตนอยู่อาศัย 
๒. ความสามารถของ
ตนที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน  
๓. วิธีปฏิบัติตนที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

๒ 

๓  นักเรียนมี
ทักษะการ
สื่อสารและสร้าง
สัมพันธภาพ 

นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
การปฏิเสธ   
สามารถปฏิเสธ
และยืนยันการ
ปฏิเสธใน 

ทักษะการ
ปฏิเสธ 

การปฏิเสธเป็นทักษะ
ชีวิตที่สำคัญ และ
จำเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนโดยเฉพาะการ
ปฏิเสธในสถานการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจ

๑. ความสำคัญและ
ข้ันตอนการปฏิเสธและ
ยืนยันการปฏิเสธใน
สถานการณ์ที่ไม่
ต้องการหรือเป็นภัยต่อ
ชีวิต 

๒ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชั้น

ปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

สถานการณ์ที่ ไม่
ต้องการหรือเป็น
ภัยต่อชีวิตได้ 
 
 

นำไปสู่โอกาสเสี่ยงที่
เป็นภัยต่อชีวิต  การ
ปฏิเสธอย่างถูกวิธีจะ
ช่วยให้นักเรียนรอดพ้น
จากการถูก 
ชักจูงสูส่ถานการณ์ที่
เป็นภัยต่อชีวิตและช่วย
รักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

๒. การแสดงการ
ปฏิเสธและยืนยันการ
ปฏิเสธในสถานการณ์ที่ 
ไม่ต้องการหรือเป็นภัย
ต่อชีวิต  

๔ นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 

นักเรียน รู้เท่าทัน
อารมณ์ ความคิด
และความรู้สึก
ของเพศตรงข้าม  
สามารถปฏิบัติตน
ต่อเพศตรงข้าม
อย่างเหมาะสม 
 
 

ชายหญิง 
คิดต่าง 

อารมณ์และความรู้สึกที่
เกิดข้ึนในสถานการณ์
ต่างๆระหว่างหญิงและ
ชาย มีความแตกต่าง
กันโดยเฉพาะ ใน
สถานการณ์เสี่ยงที่จะ
นำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ การรู้เท่า
ทันอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึกของหญิงและ
ชายย่อมทำให้นักเรียน
เข้าใจ สามารถ
หลีกเลี่ยงและปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมใน
เรื่องเพศ 

๑. อารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึกของเพศชาย
และเพศหญิงที่มีต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 
ทางเพศ 
๒. วิธีการปฏิบัติตนกับ
เพศตรงข้ามท่ี
เหมาะสม 
 

๔ 

๕ นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต
อย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

นักเรียน รู้จักและ
เข้าใจการปฏิบัติ
ตนตามแบบของ
คนสู้ชีวิต  และ
สามารถนำไปใช้
ในการเผชิญและ
จัดการกับปัญหา 
เพ่ือการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข   
 
 

ชีวิต อึด ฮึด 
สู้ 

  พลังสุขภาพจิต (RQ) 
คือความสามารถทาง
อารมณ์และจิตใจใน
การปรับตัวและฟ้ืนตัว
กลับสู่ภาวะปกติ
ภายหลังที่พบ
เหตุการณ์วิกฤติหรือ
สถานการณ์ที่เกิดความ
ยากลำบากในชีวิต การ
เสริมสร้างให้นักเรียนมี
พลังสุขภาพจิต(“อึด 
ฮึด สู้”) จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเผชิญ
กับปัญหาและวิกฤติใน
ชีวิตได้   

๑. ความหมายและ
คุณลักษณะของคนสู้
ชีวิต  
๒. วิธีการปฏิบัติตนเมื่อ
เผชิญกับปัญหาและ
การปรับตัวเพ่ือ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามสภาพของ
ตน 
 
 

๔ 
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ลำดับ
ที่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ชั้น

ปี 
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระสำคญั 
(ความคิดรวบยอด) 

สาระการเรียนรู้
(เน้ือหา) 

จำนวน
เวลา
(ชม.) 

รวม ๒๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จำนวน   ๔๐ ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 
1. บอกโครงสร้างและการบริหารงานของคณะลูกเสือ

แห่งชาติได้ 
2. บอกกิจการขององค์การลูกเสือโลกได้ 
3. บอกความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติได้ 
4. อธิบายบทบาทของตนในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ท่ีมีต่อชุมชนได้ 

๑. กิจการลูกเสือ 
- กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- กิจการของคณะลูกเสือโลก 
- บทบาทของตนในฐานะที่เป็นลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ 

๒ 

1. ปฏิบัติในการฝึกระเบียบแถวเป็นบุคคลท่ามือเปล่าได้ 
2. ปฏิบัติตนในการฝึกระเบียบแถวเป็นรายบุคคลท่ามือ

เปล่าท่าไม้ง่ามได้ 
3. ปฏิบัติการฝึกแถวเป็นหมู่และกองได้ 

๒. ระเบียบแถว 
- การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
- การฝึกบุคคลท่าไม้พลองหรือไม้ง่าม 
- การฝึกเป็นหมู่คณะ 
- การฝึกสัญญาณมือ 

๘ 

1. อธิบายความหมายของคำปฏิญาณกฎและคติพจน์ของ
ลูกเสือได้ 

2. นำคำปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๓. ยอมรับและปฏิบัติตามกฎและคติพจน์
ของลูกเสือ 

-    คำปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือ 

๓ 

1. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของเต็นท์ได้ 
2. กางและรื้อเต็นท์ได้ถูกต้อง 
3. บอกวิธีการเก็บระวังรักษาเต็นท์ให้ใช้ได้ผลอย่างคุ้มค่า 

๔. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลา 
     กลางคืน 
-    การกางการรื้อเต็นท์การเก็บและระวัง  
     รักษาเต็นท์ 

๓ 

๑. บรรจุเครื่องหลังได้อย่างถูกต้อง ๕. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง
สำหรับการเดินทางไกล 

-    การบรรจุสิง่ของลงในเครื่องหลัง 
     ให้เรียบร้อย 

๓ 

๑. เลือกไม้ทำฟืนและถ่านได้ 
๒. ก่อไฟกลางแจ้งได้ 
๓. บอกวิธีการก่อไฟกลางแจ้งได้ 
๔. เลือกวิธีการปรุงอาหารให้เหมาะสมได้ 
๕. ปรุงอาหารรับประทานได้ 

๖. ก่อและจุดไฟกลางแจ้งเพ่ือปรุงอาหาร
อย่างเพียงพอสำหรับ ๒ คน 

- การเลือกสถานที่จุดไฟ 
- การทำเชื้อเพลิง 
- การจุดไม้ขีด 
- การก่อไฟ 
- การประกอบอาหาร 

๕ 

๑. บอกความหมายของชนิดและแผนที่ได้ 
๒. อ่านและใช้แผนที่ได้ 
๓. บอกความหมายและส่วนประกอบของเข็มทิศได้ 
๔. ใช้เข็มทิศได้ถูกต้อง 
๕. หาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. แผนที่และเข็มทิศ 
-    ความหมายและชนิดของแผนที่ 
-    การอ่านแผนที่ 
-    ความหมายส่วนประกอบของเข็มทิศ 
-    วิธีใช้เข็มทิศ 

๕ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 
-    การหาทิศ 

๑. ผูกเงื่อนที่จำเป็นสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                  
ได้อย่างน้อย ๕ เงื่อน 
๒. บอกประโยชน์ของเงื่อนต่างๆได้ผูกแน่นได้ 
๓. บอกประโยชน์ของการผูกแน่นได้ 

๘. เงื่อน 
- การผูกเงื่อนระดับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
๙ เงื่อน 
- การผูกแน่น 

๕ 

๑. บอกความหมายของการปฐมพยาบาลได้ 
๒. อธิบายหลักการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลและประโยชน์
ที่ได้รับ 
๓. สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดาและบาดแผล
ถลอกคนเป็นลมผู้ที่ข้อต่อเกล็ดหรือแผลที่ถูก              ไฟ
ไหม้หรือน้ำร้อนลวกและแผลที่เกิดจากสัตว์มีพิษ                 
กัดต่อยได้ 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ 

๙. การปฐมพยาบาล 
 -   การรู้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ 
     การปฐมพยาบาล 

๒ 

๑. อธิบายความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกได้ 
๒. บอกข้อควรปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมผจญภัยของลูกเสอื       
ในเวลากลางคืนได้ 
๓. เลือกปฏิบัติกิจกรรมทางน้ำทางบกหรือทางอากาศได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๔. ปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกลได้ด้วยความปลอดภัย 

๑๐. ความปลอดภัยเก่ียวกับกิจกรรมของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม
บุกเบิก 

- การผจญภัยและการเดินทางไกล 

๒ 

รวม ๔๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

- ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ๑ 
๑. บอกประวัติการลูกเสือไทยในยุคต่างๆ ได้ 
๒. ลำาดับเหตุการณ์ความเป็นมาของยุคต่างๆ ของลูกเสือได้ 
๓. บอกวิธีการดำาเนินการของขบวนการลูก เสือได้ 
๔. เข้าใจความหมายของระบบหมู่ของลูก เสือ 
๕. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้ ๖. 
เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของ การเย่ียมหน่วยงาน
และสถาบัน 
๗. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเย่ียมหน่วย งานและสถานบัน 
๘. บอกลักษณะของหน่วยงานหรือสถาบัน ท่ีควรไปเย่ียมได้ 
๙. เข้าใจหลักการเตรียมตัวก่อนการเย่ียม หน่วยงานหรือ
สถาบัน 
๑๐. รู้ประโยชน์ของการเย่ียมหน่วยงาน หรือสถาบัน  
๑๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการเย่ียม หน่วยงานหรือ
สถาบัน 

๑. หน้าท่ีพลเมือง 
- ประวัติของลูกเสือไทย 
- วิธีดำาเนินการของ ขบวนการลูกเสือ 
- การเย่ียมหน่วยงานหรือ สถาบัน  

๕ 

๑. บอกความหมายและประเภทของสิ่ง แวดล้อมได้ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 
๓. รู้และเข้าใจถึงหลักของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 
๔. ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อมนุษย์  
๕. รู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากร นำ้า อากาศ และ
ดิน 
๖. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและ พืชในท้องถ่ิน  
๗. แยกประเภทของสัตว์ป่าและพืชได้ 
๘. รู้วิธีปฏิบัติงานเพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ป่า และพืชได้อย่าง
เหมาะสม 
๙. ตระหนักถึงความสำคัญของข้อปฏิบัติ ในการเดินทางไกล
เพ่ืออนุรักษ์ ธรรมชาติ 
๑๐. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเดินทาง ไกลอย่างถูกต้อง 
๑๑. รู้และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิด มลภาวะ 
๑๒. แยกปัญหามลภาวะของดิน น้ำ อากาศ และเสียงได้รู้
วิธีการป้องกันและ ควบคุมมลภาวะ 
๑๓. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน 

๒. สิ่งแวดล้อม  
- ความหมายและความ สำคัญของ
สิ่งแวดล้อม 
- วิธีการอนุรักษ์สัตว์ละพืช  
- การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

๖ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๑๔. รู้และเข้าใจวิธีการจัดทำโครงการ อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๑๕. ปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
๑. รู้และเข้าใจถึงความหมายและ ประโยชน์ของการเดินทาง
สำรวจ 
 ๒. มีทัศนคติที่ดีต่อการเดินทางสำรวจ 
๓. รู้และเข้าใจหลักในการจัดเตรียม อุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
การเดินทาง สำรวจ 
๔. รู้หลักทั่วไปของการเดินทางสำรวจ ด้วยเท้า รถจักรยาน 
และเรือ 
๕. จัดทำรายงานหลังการเดินทางสำรวจ 

๓. การเดินทางสำรวจ  
- หลักในการเดินทาง สำรวจด้วยการเดิน
เท้า  
- การจัดอาหารและ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่ 
จำเป็น  
- การทำแบบรายงาน สำรวจ 

๓ 

๑. รู้และเข้าใจความหมายของศิลปะใน แขนงต่างๆ  
๒. แยกประเภทของศิลปะได้  
๓. นำเอาศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้ 
๔. รู้และเข้าใจเก่ียวกับศิลปะทางอักษร ศาสตร์และศิลปะ
การวิจารณ์  
๕. เข้าใจหลักการเป็นนักอ่าน นักเขียน และนักวิจารณ์ที่ดี 

๔. การแสดงออกทางศิลปะ  
- ศิลปะการแสดง 
- ทัศนศิลป์และวาดภาพ ปั้น ถ่ายภาพ การ 
ประดิษฐ์ แกะสลัก  
- การช่าง  
- ศิลปทางอักษรศาสตร์และ ศิลปการ
วิจารณ์ 

๓ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจถึงการมี สมรรถภาพทางกายที่ดี 
๒. รู้ประโยชน์ของการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกาย 
๓. ปฏิบัติตนให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
๔. ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบ สมรรถภาพทาง
กาย 
๕. สาธิตท่าทางการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายได้ถูกต้อง 
๖. นำความรู้เก่ียวกับการทดสอบ สมรรถภาพทางกายไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน 
๗. มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ ประเภท ของสิ่งเสพติดที่มี
ผลต่อสุขภาพ ๘. มีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
๙. ปฏิบัติตนเป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเภท ของกีฬาไทยและ
สากล 
๑๑. แยกประเภทของกีฬาได้ 
๑๒. มีทักษะในการเล่นกรีฑาและ แบดมินตันที่ดี  
๑๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกีฬา ฟุตบอล 
๑๔. มีทักษะที่ถูกต้องในการเล่นฟุตบอล 
๑๕. ปฏิบัติตนในการเล่นฟุตบอลอย่าง ปลอดภัย 

๕. สมรรถภาพทางกาย  
- มาตรฐานการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย  
- ความหมายชนิดและโทษ ของสิ่งเสพติด  
- กีฬาไทยและกีฬาสากล 

๖ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๑๖. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกีฬา เซปักตะกร้อ 
๑๗. มีทักษะในการเล่นเซปักตะกร้อที่ถูก ต้อง 
๑๘. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาท ของเซปักตะกร้อ
อย่างเหมาะสม 
 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎและคำ ปฏิญาณของ
ลูกเสือ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎและคำ ปฏิญาณของ
ลูกเสือ  
๓. ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูก เสืออย่างเหมาะสม 
๔. มีความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความ สำคัญเก่ียวกับศีล 
๕ และศีล ๘ ๕. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของศีล ๕ และศีล ๘ 
๖. รู้ เข้าความหมาย ตระหนักถึงความ สำคัญและเห็น
ประโยชน์ของการอารา ธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนา
พระ ปริตร 
๗. อาราธนาศีล อาราธนาธรรมและ อาราธนาพระปริตรได้  
๘. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรม หมวดธรรมวิภาค
และหมวดคิหิปฏิบัติ  
๙. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม หมวดธรรมวิภาค
และหมวดคิหิปฏิบัติ 
๑๐. นำหลักธรรมหมวดธรรมวิภา คหมวดคิหิปฏิบัติไป
ประยุกต์ในชีวิต ประจำวันได้ 

๖. อุดมคติ 
 - คำปฏิญาณและกฎของ ลูกเสือ 
 - ศีล ๕ และศีล ๘  
- อาราธนาศีล อาราธนา ธรรม และ
อาราธนาพระ ปริตร  
- หลักสำคัญในพระพุทธ ศาสนา 

๖ 

๑. มีความเข้าใจหลักของความปลอดภัย ในกิจกรรมที่ใชก้ำา
ลังกาย สติปัญญา และวิทยาการ 
 ๒. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักของ ความปลอดภัยใน
กิจกรรมที่ใช้กำาลัง กาย สติปัญญา และวิทยาการ  
๓. ปฏิบัติตนโดยยึดหลักของความ ปลอดภัยในกิจกรรมที่
ใช้กำาลังกาย สติ ปัญญา และวิทยาการ  
๔. นำความรู้เรื่องความปลอดภัยไป ประยุกต์ใช้ในการดำา
เนินชีวิตได้ 

  ๗. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ  
- กฎแห่งวามปลอดภัย  
- กิจกรรมที่ใช้กำาลงักาย  
- กิจกรรมที่ใชส้ติปัญญา  
- กิจกรรมวิทยาการ 

๕ 

๑. บอกความหมายของชุมชน การบริการ และการพัฒนา
ชุมชนได้  
๒. มีความเข้าใจเก่ียวกับชุมชน การ บริการและการพัฒนา
ชุมชน 
 ๓. บอกประโยชน์ที่ได้รับจาการบริการ ชุมชน 
 ๔. จัดทำโครงการเก่ียวกับการพัฒนา ชุมชนได้ 

๘. บริการ  
- ความหมายของชุมชน การบริการและการ 
พัฒนาชุมชน  
- กิจกรรมเก่ียวกับการ พัฒนาชุมชน  
- การบริการชุมชนตามกฎ ของลูกเสือ  
- การปฐมพยาบาล 

๖ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

 ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 
 ๖. ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับชุมชน ท่ัวไปได้ 
 ๗. รู้จักการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
๘. มีความเข้าใจเก่ียวกับกฎของลูกเสือที่ เก่ียวกับการ
ให้บริการชุมชน 
 ๙. ตระหนักถึงความสำคัญของกฎของลูก เสือที่เกี่ยวกับ
การให้บริการ ชุมชน  
๑๐. ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือในการ บริการชุมชนได้ 
 ๑๑. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๑๒. ตระหนักถึงความสำคัญของการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๑๓. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูก ต้อง 
๑๔. ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ แทนเครื่องมือปฐมพยาบาลได้ 
๑๕. มีความเข้าใจหลักของการเคลื่อน ย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้อง 
๑๖. รู้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิธีการ ต่างๆ 
๑๗. ทดสอบภาคปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยได้  
๑๘. มีความรู้และเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ เกิดเหตุฉุกเฉิน 
๑๙. รู้วิธีการเตรียมตัวสำหรับเวลาเกิด เหตุฉุกเฉิน 
๒๐. ปฏิบัติตนในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้อง 
๒๑. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ 

รวม ๔๐ 
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โครงสร้างการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๑. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ กองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
๒. อธิบายโครงสร้างของการจัดองค์กรของ คณะกรรมการ
ดำาเนินการกองลูกเสือ 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของกอง ลูกเสือ 
๔. รู้และเข้าใจหลักของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
ของไทย 
๕. เข้าใจบทบาทพระมหากษัตริย์กับการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๖. ตระหนักถึงความสำของการเลือกต้ัง และพรรคการเมือง 
๗. ปฏิบัติตนตามหลักการการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
๘.รู้และเข้าใจถึงความสำของบทบาท หน้าท่ีพรรคการเมอืง 
๙. อธิบายระบบพรรคการเมืองไทย 
๑๐. เห็นความสำของการดำาเนินงานของ รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองที่ดีของ ประเทศ 

๑. บทบาทและหน้าท่ีของ กรรมการกอง
ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  
- บทบาทและหน้าท่ีของ กรรมการกอง
ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  
- การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย 

๓ 

๑. มีความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลไทย เกี่ยวกับ
ต่างประเทศ 
๒. ตระหนักถึงความสำของความสัมพันธ์ อันดีกับนานาชาติ 
๓. บอกจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ ของชาติและ
นานาชาติร่วมกัน 
๔. รู้ประวัติความเป็นมาขององค์การ สหประชาชาติ 
๕. เข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของ องค์การ
สหประชาชาติ 
๖. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีขององค์การ สหประชาชาติ  
๗. มีความรู้ความเข้าใจกับองค์การชำานัญ พิเศษของ
องค์การสหประชาชาติ  
๘. บอกหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กร ต่างๆ  
๙. ชี้แจงถึงผลงานการปฏิบัติงานของ องค์การ
สหประชาชาติ 

๒. นโยบายของรัฐบาล ไทยเก่ียวกับ
ต่างประเทศ 
- นโยบายของรัฐบาลไทย เกี่ยวกับ
ต่างประเทศ 
- หลักการดำาเนินงานของ สหประชาชาติ 

๓ 

๑. บอกความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้  
๒. จำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้  
๓. รู้และเข้าใจปัญหาตลอดจนวิธีแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ินของตนได้  

๓. การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
และหน่วย งานที่เก่ียวข้อง  

๔ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๔. เข้าใจบทบาทของตนเองที่ทีต่อการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถ่ิน  
๕. จำแนกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖. อธิบายอำานาจและหน้าท่ีของหน่วยงานที่ ดูแลเก่ียวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูก ต้องเหมาะสม 
๘. รู้และเข้าใจความหมายของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติชนิด  
๙. บอกแนวทางในการอนุรักษ์และนำ ทรัพยากรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  
๑๐. บอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน,นำ้า,สัตว์และพืช  
๑๑. ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑๒. รู้และเข้าใจความหมายของโบราณ สถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ  
๑๓. ตระหนักถึงความสำของสิ่งสำ ทางประวัติศาสตร์  
๑๔. บอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งสำทาง ประวัติศาสตร ์

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ท้องถ่ินและ
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การอนุรักษ์ดิน นำ้า พันธ์ุ ไม้ หรือสัตว์และ
สถานที่ สำทางประวัติศาสตร์  
 

๑. อธิบายหลักทั่วไปของการเดินทางสำรวจ วิธีต่างๆ  
๒. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทาง สำรวจ  
๓. สามารถจัดเตรียมสิ่งของในการเดินทาง สำรวจได้อย่าง
เหมาะสม  
๔. รู้และเข้าใจหลักการของความปลอดภัยใน การเดินทาง
สำรวจโดยทางเท้า รถจักรยาน และเรือ 
๕. ยกตัวอย่างการเดินทางสำรวจเพ่ือความ ปลอดภัย 
๖. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ 

๔. การเดินทางสำรวจ  
    - การเดินทางสำรวจ 
 

๒ 

๑. ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของงาน ทางด้านศิลปะ 
 ๒. แยกประเภทของงานศิลปะได้  
๓. บอกข้ันตอนของศิลปะการแสดงและการ อภิปราย  
๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทัศนศิลป์ การช่าง ศลิปะ
ทางอักษรศาสตร์ และศิลปะ การวิจารณ์  
๕. ตระหนักถึงความสำและประโยชน์ของ ทัศนศิลป์ การ
ช่าง ศิลปะทางอักษรศาสตร์ และศลิปะการวิจารณ์  
๖. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้  

๕. การจัดแสดงงานศิลปะ ต่อที่สาธารณะ 
   - การจัดแสดงงานศิลปะ ในที่สาธารณะ 

๒ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกีฬาประเภท บุคคล 
๒. ตระหนักถึงความสำของการเล่นกีฬา  

๖. กีฬาประเภทบุคคลและ ประเภททีม  
- กีฬาประเภทบุคคล 

๓ 



 
 

 
 

 
 

  
459 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนบุญญสิกขา) 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๓. มีทักษะในการปฏิบัติเก่ียวกับกีฬาประเภท บุคคล  
๙. ปฏิบัติตามกฎ กติกาของการเล่น 
๑๐. นำความรู้ที่ได้จากการว่ิงผลัดไป ประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพ 

-กีฬาประเภททีม 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรม ต่างๆ เช่น ศิล ๕, 
อกุศลมูล ๓ , อคติ ๔ , อิทธิ บาท ๔ , พรหมวิหาร ๔ , 
สัปปุริสธรรม ๗ , และสังคหวัตถุ ๔  
๒. ตระหนักถึงความสำของหลักธรรม ศิล ๕, อกุศลมลู ๓ ,
อคติ ๔ , อิทธิบาท ๔ , พรหม วิหาร ๔ , สัปปุริสธรรม ๗ , 
และสังคหวัตถุ ๔ -หลักธรรมของศาสนากับ การแก้ปัญหา 
๓. นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎและคำ ปฏิญาณของ
ลูกเสือ 
๕. ตระหนักถึงความสำของกฎและคำ ปฏิญาณของลูกเสือ 
๖. จำแนกหลักธรรมที่สอดคล้องกับกฎและคำ ปฏิญาณของ
ลูกเสือ 
๗. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมที่ ใช้แก้ปัญหา
สังคมไทย 
๘. ตระหนักถึงความสำของหลักธรรมที่นำ มาใช้แก้ปัญหา
สังคม 
๙. นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ วัน 
๑๐. ตระหนักถึงสภาพปัญหาของสังคมใน ปัจจุบัน 
๑๑. ระบุปัญหาประเภทต่างๆ ในสังคม 
๑๒. สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ใน สังคมปจัจุบนั 
สังคม 

๗. หลักธรรมทางศาสนา กับการแก้ปัญหา
สังคม 
- หลักธรรมทางศาสนากับ คำปฏิญาณและ
กฎของลูก เสือ  
 

๔ 

๑. บอกความหมาย จุดประสงค์ และองค์ ประกอบของการ
โต้วาที 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการโต้วาที 
๓. ตระหนักถึงความสำของการโต้วาที 
๔. อธิบายข้ันตอนของวิธีการจัดการแข่งขัน โต้วาที 
๕. สามารถจัดดำาเนินการแข่งขันโต้วาที 
๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการโต้วาที 
๗. มีความเข้าใจเก่ียวกับการโต้วาที 
๘. ให้ข้อเสนอแนะในการโต้วาทีอย่างเหมาะสม 
๙. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

๘. การโต้วาที 
- การโต้วาที 

๓ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วย / สาระการเรียนรู ้ เวลา / ชั่วโมง 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขบวนการลูก เสือ 
๒. บอกประวัติโดยย่อของลอร์ด เบเดน โพ เอลล์ และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว 
๓. สรุปวิวัฒนาการของการลูกเสือโลกและลูก เสือไทย 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมกลาง แจ้ง กฎ และ
คำปฏิญาณของลูกเสือ 
๕. บอกประโยชน์ของกิจกรรมกลางแจง้ 
๖. ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสืออย่างถูกวิธี 
๗. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับท่ามือเปล่า และท่าอาวุธ ๘. 
บอกประโยชน์ของการใช้ท่ามือเปล่าและ ท่าอาวุธ ๙. 
สามารถปฏิบัติตามระเบียบแถวในท่ามือ เปล่าและท่าอาวุธ 
๑๐. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสัญญาณมือ นกหวีด และ
การต้ังแถวรูปแบบต่างๆ ๑๑. บอกประโยชน์ที่ได้รับจาก
เรื่องสัญญาณ มือ นกหวีด และการต้ังแถวรูปแบบต่างๆ 
๑๒. สาธิตการใช้สัญญาณมือ นกหวีด และ การต้ังแถว
รูปแบบต่างๆ 

๙. ขบวนการลูกเสือ กิจกรรมกลางแจง้ และ 
ระเบียบแถว  
- ขบวนการลูกเสือ  
- กิจกรรมกลางแจ้ง คำ ปฏิญาณและกฎ
ของลูก เสือสามัญ 
- ระเบียบแถว ๙ 
 

๙ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของภาวการณ์เป็น
ผู้นำ 
๒. บอกลักษณะและคุณสมบัติของการเป็น ผู้นำที่ดี 
๓. แยกประเภทของผู้นำท้องถ่ินอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบ ท่ีช่วยสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น ๕. ตระหนักถึงความเป็นปึกแผ่นของ
ชุมชน และประเทศชาติ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่น  
๗. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแบบฝึกและ ทดสอบการ
เป็นผู้นำประเภทต่างๆ  
๘. ตระหนักถึงความสำของแบบฝึกหรือ แบบทดสอบ
ประเภทต่างๆ  
๙. สามารถนำแบบฝึกหรือแบบทดสอบไป ประยุกต์ใช้ได้  
๑๐. ตระหนักถึงประโยชน์ของแบบฝึกและแบบ ประเมินผล
การทดสอบของการฝึกการเป็น ผู้นำ  
๑๑. สามารถนำแบบทดสอบและแบบประเมิน ผลการเป็นผู้
นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูก เสือ  

๑๐. ภาวะผู้นำและการฝึก อบรมวิชาการ
เป็นผู้นำ  
- ผู้นำท้องถ่ิน คุณสมบัติ ของผู้นำ และ
องค์ประกอบ ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น 
- การอบรมวิชาการเป็น ผู้นำ 

๗ 
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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 ๗๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ใน

การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 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 ้งคณะกรรมการพิจารณาให้เร ียนซ้ำช้ันได้ ทั ้งนี ้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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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 
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๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ 

หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
๖๓ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

          ๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  

๓๙  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

๓๙ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยว่า ๓๘ 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 
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๑.๑ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๑.๒ กำหนดเกณฑ์สำหรับตัดสินผลการประเมินการผ่านตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
         ๑.๓ กำหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนรายวิชา 
         ๑.๔ ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน  ซึ่งเป็นการประเมินผลระดับช้ันเรียน 
         ๑.๕ ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 

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 
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๔.๖ ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ให้มีระดับผลการประเมิน
เป็นดีเย่ียม  ดี  ผ่านและไม่ผ่าน 

๕. เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 
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สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ
ผู ้ม ีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู ้ด ้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                    
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

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  
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๗.๑.๓  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖)  

๗.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวผู้เรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสมใบรับรองผลการ
เรียน และเอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 

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 
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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 

สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนั้น  ในก ารวัดผลและ
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 พุทธศักราช 2562  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
(โรงเรียนบุญญสิกขา) 
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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 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(โรงเรียนบุญญสิกขา) 



 


