หลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)

โรงเรียนต้ นแบบการใช้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

๒

หลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)

โรงเรียนต้ นแบบการใช้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๕๒
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืฐ้ าน พุทธศักราช ๒๕๕๑

..............................................................
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกัลป์ สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ
เป็ นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและร่ วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคม ปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึกในความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระมุข เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ฉะนั้นตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้โรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนที่มีความ
พร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๔ ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่ง
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วย ดังนั้นจึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ หลักสู ตรโรงเรี ยนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
...................................................
(นายสมนึก เฮงวาณิ ชย์)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....................................................
(นายปัณณทัต วิวตั รชัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ข

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ปรับปรุ ง ๒๕๕๙)
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

..............................................................
ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้โรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรและโรงเรี ยนที่มีความพร้อมตาม
รายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๔ ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งโรงเรี ยน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เริ่ มใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ แล้วนั้น โรงเรี ยนได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ของ
ผูเ้ รี ยน ชุมชนและสอดคล้องกับโครงสร้างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จากสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ดังนั้นจึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทราย
รัชดาภิเษกฉบับปรับปรุ ง ๒๕๕๙ ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป ทั้งนี้ หลักสู ตรโรงเรี ยน
ละหานทรายรัชดาภิเษกฉบับปรับปรุ ง ๒๕๕๙ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศให้ใช้หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทราย
รัชดาภิเษกฉบับนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...................................................
(นายปรี ชา มากนาคา)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....................................................
(นายสรายุทธ เสลารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ความนา
กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้เป็ น
หลักสู ตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิ การ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษา
ได้มีบทบาทและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ
ท้องถิ่น (สานักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๔๒)
จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการใช้หลักสู ตรในช่ วงระยะ ๖ ปี ที่ ผ่านมา (สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึ ก ษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษา, ๒๕๔๗; ส านัก ผู้ต รวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล, ๒๕๔๘; สุ วิ มล ว่องวาณิ ช และ
นงลักษณ์ วิรัชชัย, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบว่า หลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เช่ น ช่วยส่ งเสริ มการกระจายอานาจทางการศึกษาทา
ให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่ วมและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็ นปั ญหาและความไม่ชดั เจนของ
หลัก สู ตรหลายประการทั้งในส่ วนของเอกสารหลักสู ตร กระบวนการนาหลัก สู ตรสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และ
ผลผลิ ตที่ เกิ ดจากการใช้หลัก สู ตร ได้แก่ ปั ญ หาความสั บ สนของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ในระดับ สถานศึ ก ษาในการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่ วนใหญ่กาหนดสาระและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังไว้มาก ทาให้
เกิ ดปั ญ หาหลัก สู ตรแน่ น การวัดและประเมิ น ผลไม่ ส ะท้อนมาตรฐาน ส่ งผลต่ อปั ญ หาการจัดท า
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรี ยน รวมทั้งปั ญหาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนในด้าน
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อนั ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ
นอกจากนั้น แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)
ได้ช้ ี ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม
และมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมัน่ คง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรี ยม
เด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พ้นื ฐาน
ที่จาเป็ นในการดารงชี วิต อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ, ๒๕๔๙) ซึ่ งแนวทางดังกล่ าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนา
เยาวชนของชาติ เข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่ งเสริ ม ผูเ้ รี ยนมี คุณ ธรรม รั กความเป็ นไทย ให้ มี
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๒
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิ การ, ๒๕๕๑)
จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจยั และติดตามผลการใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เกี่ ยวกับ
แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนสู่ ศตวรรษ
ที่ ๒๑ จึ งเกิ ดการทบทวนหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่ อนาไปสู่ การพัฒนา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้ าหมายของ
หลักสู ตรในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และกระบวนการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิ บตั ิในระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา โดยได้มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ จุ ด หมาย สมรรถนะส าคัญ ของผู้เรี ย น
คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ที่ ชัดเจน เพื่ อใช้เป็ นทิ ศ ทางในการจัดท า
หลักสู ตร การเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรี ยนขั้นต่าของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในแต่ละชั้นปี ไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง และเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
เรี ยนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน เกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบตั ิ

วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึด
มัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
๑. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู้
เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ
เป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
๒. เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาเพื่อปวงชน ที่ ประชาชนทุ กคนมี โอกาสได้รับการศึ กษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
๔. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่ มีโครงสร้ างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัดการ
เรี ยนรู้
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๓
๕. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๖. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึ กษาต่อ และประกอบอาชี พ จึ งกาหนดเป็ นจุ ดหมายเพื่อให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะ
ชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มัน่ ในวิ ถี ชี วิต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๕. มีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด
และลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้ างสรรค์ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพื่ อน าไปสู่ ก ารสร้ างองค์ค วามรู ้ ห รื อ
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิ ญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔
๔. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนิ นชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อก และใช้ เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
และมี ท กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึ กษาสามารถกาหนดคุ ณ ลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่ มเติ มให้ส อดคล้องตาม
บริ บทและจุดเน้นของตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ เกิ ด ความสมดุ ล ต้อ งค านึ ง ถึ ง หลัก พัฒ นาการทางสมองและพหุ ปั ญ ญา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิ ตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุ ขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕
๘. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนา
คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระบุ สิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนพึ งรู ้ ปฏิ บตั ิ ได้ มี คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยม
ที่ พึ ง ประสงค์ เมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน นอกจากนั้ นมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ย งั เป็ นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร
จะสอนอย่างไร และประเมิ นอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมื อในการตรวจสอบเพื่ อการประกันคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาโดยใช้ ร ะบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ งรวมถึ ง
การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกล่ าวเป็ นสิ่ งส าคัญที่ ช่ วยสะท้อนภาพการจัดการศึ ก ษาว่าสามารถพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี คุณ ภาพตามที่
มาตรฐานการเรี ยนรู ้กาหนดเพียงใด

ตัวชี้วดั
ตัวชี้ วดั ระบุ สิ่ งที่ นักเรีียนพึ งรู ้ และปฏิ บ ตั ิ ได้ รวมทั้งคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนในแต่ ละระดับชั้น
ซึ่ งสะท้ อ นถึ งมาตรฐานการเรี ยนรู้ มี ความเฉพาะเจาะจงและมี ค วามเป็ นรู ปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเนื้ อหา จัดท าหน่ วยการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์ ส าคัญส าหรั บการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน
๑. ตัวชี้ วดั ชั้นปี เป็ นเป้ าหมายในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนแต่ ล ะชั้นปี ในระดับ การศึ กษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓)
๒. ตัวชี้วดั ช่วงชั้น เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปี ที่ ๔- ๖)
หลักสู ตรได้มีการกาหนดรหัสกากับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั เพื่อความเข้าใจและให้
สื่ อสารตรงกัน ดังนี้

ว ๑.๑ ป. ๑/๒
ป.๑/๒
๑.๑
ว

ตัวชี้วดั ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ข้อที่ ๒
สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๑
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓
ม.๔-๖/๓ ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๖
๒.๓
ต

สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๒
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทัก ษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู้ และคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่ งกาหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ โดยแบ่งเป็ น
๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อ การสื่ อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมปิ ัญญา ไทย
และภูมิใจในภาษาประจาชาติ

ภาษาต่ างประเทศ :
ความรู้ทกั ษะ เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่ อสาร การแสวงหาความรู้
และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ในการทางาน การจัดการ
การดารงชีวติ การประกอบ
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ : การนาความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ
และสร้ างสรรค์
องค์ ความรู้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน
การคิดริ เริ่ ม จินตนาการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
สุ นทรี ยภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ

วิทยาศาสตร์ : การนาความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู ้ และแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และจิต
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม : การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุ ข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาใน
หลักธรรมของศาสนา
การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจ
ในความเป็ นไทย
สุ ขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผูอ้ ื่น การป้ องกันและปฏิบตั ิต่อ
สิ่ งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุ ขภาพอย่าง
ถูกวิธีและทักษะในการดาเนินชีวติ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗

ความสั มพันธ์ ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

จุดหมาย
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวินยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑. ภาษาไทย ๒. คณิ ตศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘. ภาษาต่างประเทศ

๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรี ยน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็ นสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ในการจัด ประสาน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นกั เรี ยน เรี ยนรู ้อย่างสุ ขใจ ใฝ่ คุณความดี มีปัญญาเป็ นเลิศ
พันธกิจ/ภารกิจ
๑. จัด ส่ งเสิ รม สนับสนุน และประสานกับองค์กร ชุมชน ทุกภาคส่ วนของสังคม จัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมายและเสมอภาค
๒. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
๓. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
๔. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพและมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
๕. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการการอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
๖. ส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรี ยนในฝันและโรงเรี ยนวิถีพุทธ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
๑. ด้ านสิ ทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- ผูเ้ รี ยนทุกคน มีสิทธิ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตามแนวปฏิบตั ิของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด อย่างทัว่ ถึง เสมอภาคและ
ตรงตามศักยภาพ
๒. ด้ านคุณภาพการเรียนรู้
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการสร้าง ปลูกฝังจิตสานึก และเป็ นแบบอย่างในด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และด้านวิถีพุทธ
๓. ด้ านการบริหารและการจัดการ
- สถานศึกษามีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
- เป็ นโรงเรี ยนตัวอย่างหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน
๔. ด้ านความสามารถในการแข่ งขัน
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิม่ สมรรถนะในการแข่งขัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙
จุดเน้ นคุณภาพผู้เรียน
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวติ
๓. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริ ต
๓. มีวนิ ยั
๔. ใฝ่ เรี ยนรู้
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๖. มุ่งมัน่ ในการทางาน
๗. รักความเป็ นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
๑. ความสามารถในการสื่ อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐

โครงสร้ างเวลาเรียน
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ม. ๒
ม. ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
ม. ๑

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. ๔ – ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๐ประวัติศาสตร์
๐ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
๐หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
๐เศรษฐศาสตร์
๐ภูมิศาสตร์

สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)

 รายวิชาเพิม่ เติม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๐กิจกรรมแนะแนว
๐กิจกรรมนักเรี ยน (ลูกเสื อ, ชุมนุม)
๐กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๒๔๐

(๔นก.)

(๔ นก.)

(๔ นก.)

(๘นก.)

๔๐
(๑นก.)

๑๒๐
(๓ นก.)

๔๐

๔๐

(๑นก.)

(๑นก.)

๑๒๐

๑๒๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

๘๐
(๒นก.)

๒๔๐
(๖ นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๓นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๓ นก.)

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

(๒นก.)

(๒ นก.)

(๒ นก.)

(๓ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๔๐

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๓ นก.)

(๖ นก.)

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

(๒๒ นก.)

(๒๒ นก.)

(๒๒ นก.)

๑,๖๔๐
(๔๑ นก.)

๓๒๐

๓๐๐

๒๘๐

(๘ นก.)

(๗.๕ นก.)

(๗.๐ นก.)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

๑,๒๘๐ (๓๐ นก.)

๑,๔๖๐ (๓๑.๕ นก.)

๑,๒๘๐ (๒๙ นก.)

รวม ๓ ปี ๔๑๘๐/๓๙๐๐/๓๙๐๐

รวม ๓ ปี ๒๐๐๐/๑๘๔๐/๑๘๔๐

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๕
๖๐
ค๒๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๑
๑.๕
๖๐
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
๑.๕
๖๐
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๕
๖๐
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ (ยืดหยุน่ )
๐.๕
๒๐
ศ๒๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑
๐.๕
๒๐
ศ๒๑๑๐๒ ดนตรี ๑
๐.๕
๒๐
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
๑.๐
๔๐
(คอมพิวเตอร์ ๑)
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๑.๕
๖๐
รวม
๑๑
๔๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๐๒๐๑ ห้องสมุดและการค้นคว้า
๐.๕
๒๐
ส ๒๐๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
๐.๕
๒๐
ค๒๐๑๐๑ คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
๑.๐
๔๐
จ๒๐๑๐๑ ภาษาจีน
๐.๕
๒๐
รวม
๒.๕
๑๐๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖๐
 กิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้
 กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมนักเรี ยน
(๔๐)
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
๒๐
ชมรม ชุมนุม
๒๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
๑.๕
๖๐
ค๒๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒
๑.๕
๖๐
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
๑.๕
๖๐
ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ๒
๑.๕
๖๐
ส๒๑๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๒
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒
๐.๕
๒๐
พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ (แชร์บอล)
๐.๕
๒๐
ศ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป์ ๒
๐.๕
๒๐
ศ๒๑๑๐๔ ศิลปะ ๑
๐.๕
๒๐
ง๒๑๑๐๒งานบ้าน+งานประดิษฐ์
๑.๐
๔๐
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม
รายวิชาเพิม่ เติม
ส๒๐๒๐๒ หน้าที่พลเมือง
ง๒๐๒๐๑ โปรแกรมประมวลพลคา
ค๒๐๑๐๒คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๒

๑.๕
๑๑

๖๐
๔๔๐

๐.๕
๑.๐
๑.๐

๒๐
๔๐
๔๐

รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒.๕

๑๐๐
๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐
๑๐

๖๐๐

***หมายเหตุ -กิจกรรมจิตสาธารณะ ซ่อมเสริ ม ค้นคว้าอิสระ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๕
๖๐
ค๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๓
๑.๕
๖๐
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
๑.๕
๖๐
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๕
๖๐
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕
๒๐
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓
๐.๕
๒๐
พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ (กรี ฑา)
๐.๕
๒๐
ศ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๒
๐.๕
๒๐
ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๒
๐.๕
๒๐
ง๒๒๑๐๑คอมพิวเตอร์๒
๑.๐
๔๐
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๑.๕
๖๐
รวม
๑๑
๔๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
ส ๒๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง
๐.๕
๒๐
ค๒๐๑๐๓คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
๑.๐
๔๐
๐.๕
จ๒๐๑๐๒ ภาษาจีน
๒๐
๐.๕
เลือกอื่น ๆ
๒๐
รวม
๒.๕
๑๐๐
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๖๐
 กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมนักเรี ยน
(๔๐)
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
๒๐
ชมรม ชุมนุม
๒๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
๑.๕
๖๐
ค๒๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔
๑.๕
๖๐
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
๑.๕
๖๐
ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา ๔
๑.๕
๖๐
ส๒๒๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๔
๐.๕
๒๐
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔
๐.๕
๒๐
พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ (กระบี่)
๐.๕
๒๐
ศ๒๒๑๐๓ นาฏศิลป์ ๓
๐.๕
๒๐
ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี ๓
๐.๕
๒๐
ง๒๒๑๐๒ งานเกษตร
๑.๐
๔๐
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
๑.๕
๖๐
รวม
๑๑
๔๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
๐.๕
ส ๒๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง
๒๐
๑.๐
ง๒๐๒๐๑ โปรแกรมตารางการทางาน
๔๐
ค๒๐๑๐๔คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
๑.๐
๔๐
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒.๕

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ ซ่อมเสริ ม ค้นคว้าอิสระ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๐
๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๐๐

๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
๑.๕
๖๐
ค๒๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์ ๕
๑.๕
๖๐
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
๑.๕
๖๐
๖๐
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
๑.๕
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ (ฟุตบอล)
๐.๕
๒๐
ศ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป์ ๔
๐.๕
๒๐
ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๓
๐.๕
๒๐
ง๒๓๑๐๑คอมพิวเตอร์ ๓
๑.๐
๔๐
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รวม
รายวิชาเพิม่ เติม
ส ๒๐๒๐๕ หน้าที่พลเมือง
ค๒๐๑๐๕คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๕

๑.๕
๑๑

๖๐
๔๔๐

๐.๕
๑.๐

๒๐
๔๐

เลือกเสรี อาชีพ

๑.๐

รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒.๕

๔๐
๑๐๐
๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒)
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
๑.๕
๖๐
ค๒๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖
๑.๕
๖๐
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
๑.๕
๖๐
ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา ๖
๑.๕
๖๐
ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๖
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖
๐.๕
๒๐
พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ (บาสเกตบอล)
๐.๕
๒๐
ศ๒๓๑๐๓ ศิลปะ ๔
๐.๕
๒๐
ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี ๔
๐.๕
๒๐
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและ
๑.๐
๔๐
เทคโนโลยี ๖
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษ ๖
๑.๕
๖๐
รวม
๑๑
๔๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
๐.๕
ส ๒๐๒๐๖ หน้าที่พลเมือง
๒๐
๑.๐
ง๒๐๒๐๓ นาเสนอข้อมูลแบบสื่อ
๔๐
ประสม
ค๒๐๑๐๖คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
๑.๐
๔๐
รวม
๒.๕
๑๐๐
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๖๐
 กิจกรรมแนะแนว
๒๐
กิจกรรมนักเรี ยน
(๔๐)
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
๒๐
ชมรม ชุมนุม
๒๐
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
๖๐๐

***หมายเหตุ -กิจกรรมจิตสาธารณะ ซ่อมเสริ ม ค้นคว้าอิสระ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม วิทย์ – คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
ว๓๑๑๐๒ เคมีพ้นื ฐาน
๑.๕
๖๐
ว๓๑๑๐๓ ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
๑.๕
๖๐
ว๓๑๑๐๔ ชีววิทยาพื้นฐาน
๑.๕
๖๐
ว๓๑๑๐๖ โลก ดาราศาสตร์ ฯ พื้นฐาน
๑.๕
๖๐
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๑
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๒ พลศึกษาเพิ่มเติม๑
๐.๕
๒๐
(ฟุตซอล)
ส ๓๐๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
๐.๕
๒๐
ค๓๐๒๐๑ คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
๑.๕
๖๐
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
๐.๕
๒๐
อ.............. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
๐.๕
๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม วิทย์ – คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๒
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒
๐.๕
๒๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
๑.๐
๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๔๐

รายวิชาเพิม่ เติม
ส ๓๐๒๐๒หน้าที่พลเมือง
ค๓๐๒๐๒ คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม ๒
อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
พ๓๐๒๐๔ พลศึกษาเพิ่มเติม ๒
(ตะกร้อ)
ว๓๐๒๐๑ ฟิ สิ กส์ ๑
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑
อ.......... ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ง๓๐๒๔๑ การออกแบบเว็บเพจ

๐.๕
๑.๕
๐.๕
๐.๕

๒๐
๖๐
๒๐
๒๐

๒.๐
๑.๕
๑.๕
๐.๕

๘๐
๖๐
๖๐
๒๐
๔๐

๑.๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๔๐

๑๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม วิทย์ - คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๓
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๑งานช่าง
๐.๕
๒๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
๑.๐
๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม วิทย์ – คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๒
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๒เกษตรเพื่อชีวติ
๐.๕
๒๐
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
๑.๐
๔๐

รายวิชาเพิม่ เติม
อ.........อังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายวิชาเพิม่ เติม
อ.........อังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

๐.๕

ค๓๐๒๐๓ คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
พ๓๐๒๐๕ พลศึกษาเพิ่มเติม ๕
(บาสเกตบอล)

๑.๕
๐.๕
๐.๕

๒๐
๖๐
๒๐
๒๐

ว๓๐๒๐๒ ฟิ สิ กส์ ๒
ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒
ง๓๐๒๐๒การนาเสนอข้อมูลแบบสื่ อ
ประสม

๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๐.๕

ค๓๐๒๐๔ คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
พ๓๐๒๐๖ พลศึกษาเพิ่มเติม ๖
(ฟุตบอล)

๑.๕
๐.๕
๐.๕

๖๐
๖๐
๔๐
๔๐

ว๓๐๒๐๓ ฟิ สิ กส์ ๓
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ง๓๐๒๐๓ การเขียนโปรแกรม

๒.๐
๑.๕
๑.๕

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๖๔๐

๑.๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐
๖๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๐
๔๐
๔๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

๖๔๐

๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม วิทย์ - คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
๑.๐
๔๐
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๕
๑.๐
๔๐
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
๑.๐
๔๐
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๕
๐.๕
๒๐
ศ๓๓๑๐๑ดนตรี ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๓๑๐๑ งานประดิษฐ์
๐.๕
๒๐
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕
๑.๐
๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม วิทย์ – คณิต
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
๑.๐
๔๐
ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๖
๑.๐
๔๐
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
๑.๐
๔๐
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
๐.๕
๒๐
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๒ งานบ้าน
๐.๕
๒๐
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖
๑.๐
๔๐

รายวิชาเพิม่ เติม
เพิม่ เติม...................

รายวิชาเพิม่ เติม
เพิม่ เติม...................

๐.๕

ส ๓๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง
ค๓๐๒๐๕ คณิ ตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕
พ๓๐๒๐๗ พลศึกษาเพิ่มเติม ๗(เป
ตอง)

๐.๕
๑.๕
๐.๕
๐.๕

๒๐
๒๐
๖๐
๒๐
๒๐

ว๓๐๒๐๔ ฟิ สิ กส์ ๔
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔
ง๓๐๒๐๔ การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย

๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๐

๘๐
๖๐
๖๐
๔๐

ว๓๐๒๐๕ ฟิ สิ กส์ ๕
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕
ง๓๐๒๐๕ โครงงานคอมพิวเตอร์

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
กิจกรรมซ่อมเสริ ม
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๖๔๐

ส ๓๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง
ค๓๐๒๐๖ คณิ ตศาสตร์ ๖
อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษ ๖
พ๓๐๒๐๘ พลศึกษาเพิ่มเติม ๘
(ลีลาศ)

๐.๕
๐.๕
๑.๕
๐.๕
๐.๕

๒๐
๒๐
๖๐
๒๐
๒๐

๒.๐
๑.๕
๑.๕

๘๐
๖๐
๖๐
๔๐

๑.๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

๖๔๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่มศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๑
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๑ พลศึกษาเพิ่มเติม ๑
๐.๕
๒๐
(วอลเลย์บอล)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม ศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๒
๑.๐
๔๐
ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๒
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒
๐.๕
๒๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
๑.๐
๔๐

อ.............ภาษาอังกฤษพิเศษ
ส ๓๐๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน
ญ..............ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก อื่น ๆ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

อ...................ภาษาอังกฤษพิเศษ
ส ๓๐๒๐๒ หน้าที่พลเมือง
อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน
ญ...............ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก อื่น ๆ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๓.๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

๖๔๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๓ พลศึกษาเพิ่มเติม ๒
(ฟุตซอล)

๐.๕

๒๐

๑.๐

๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๑๖๐
๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๔.๐

๖๔๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม ศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๓
๑.๐
๔๐
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๓
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๒ งานช่าง
๐.๕
๒๐
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๕ พลศึกษาเพิม่ เติม ๓
๐.๕
๒๐
(บาสเกตบอล)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่มศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๔
๑.๐
๔๐
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๒
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๑ เกษตรเพื่อชีวติ
๐.๕
๒๐
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๖ พลศึกษาเพิม่ เติม ๔
๐.๕
๒๐
(ฟุตซอล)

อ.............ภาษาอังกฤษพิเศษ
อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๓
จ............. ภาษาจีน
ญ..............ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก อื่น ๆ

๔๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

อ.............ภาษาอังกฤษพิเศษ
อ๓๐๒๐๔ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ๔
จ............. ภาษาจีน
ญ..............ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก อื่น ๆ

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐
๑๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๓.๐

๒๐
๖๐
๖๔๐

๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๓.๐

๔๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๖๐
๖๔๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม ศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม ศิลป์ -ภาษา
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๕
ว๓๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๕
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๕
ศ๓๓๑๐๑ดนตรี ๑
ง๓๓๑๐๑ งานประดิษฐ์
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๖
ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๖
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒
ง๓๒๑๐๒ งานช่าง
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐

๐.๕

๒๐

๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๓.๕

๒๐
๔๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๔๐

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๗ พลศึกษาเพิม่ เติม ๗
(เปตอง)

๐.๕

๒๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๘ พลศึกษาเพิม่ เติม ๘(ลีลาศ)

อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕
อ.............ภาษาอังกฤษพิเศษ
ส ๓๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีน
ญ................ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๓.๕

๒๐
๔๐
๒๐
๔๐
๔๐
๑๔๐

อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษ ๖
อ.............ภาษาอังกฤษพิเศษ
ส ๓๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง
จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน
ญ................ภาษาญี่ปุ่น
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๖๒๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐

๖๒๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนทัว่ ไป
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๑
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๑ นาฏศิลป์ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๑๑๐๑ คอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน ๑
๑.๐
๔๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๑ พลศึกษาเพิ่มเติม ๑
๐.๕
๒๐
(วอลเลย์บอล)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
๑.๐
๔๐
ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๒
๑.๐
๔๐
ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
๑.๐
๔๐
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๒
๐.๕
๒๐
ศ๓๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๒
๐.๕
๒๐
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
๑.๐
๔๐

พ๓๐๒๐๒ทักษะชีวติ ๑
ส ๓๐๒๐๑ หน้าที่พลเมือง
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑
วิชาเลือก ทัว่ ไป

ท๓๐๒๐๑ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ส ๓๐๒๐๒ หน้าที่พลเมือง
อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒
วิชาเลือก ทัว่ ไป
ง๓๐๒๐๑ การออกแบบเว็บเพจ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๑.๐
๐.๕
๐.๕
๔.๕

๔๐
๒๐
๒๐
๑๒๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๒๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๓ พลศึกษาเพิ่มเติม ๒
(ฟุตซอล)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๐.๕

๒๐

๐.๕

๒๐
๒๐
๒๐
๒๔๐
๔๐

๐.๕
๐.๕
๖.๐
๑.๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๒๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๓
๑.๐
๔๐
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๓
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๑
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๒ งานช่าง
๐.๕
๒๐
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๕ พลศึกษาเพิม่ เติม ๓
๐.๕
๒๐
(บาสเกตบอล)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
๑.๐
๔๐
ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๔
๑.๐
๔๐
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔
๑.๐
๔๐
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
๐.๕
๒๐
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๒
๐.๕
๒๐
ง๓๒๑๐๑ เกษตรเพื่อชีวติ
๐.๕
๒๐
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
๑.๐
๔๐
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๖ พลศึกษาเพิม่ เติม ๔
๐.๕
๒๐
(ฟุตซอล)

อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๒๐
๒๔๐

อ๓๐๒๐๔ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๐.๕
๖.๐

๖๒๐

๐.๕
๖.๐

๒๐
๒๔๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

๖๒๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๑) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) กลุ่ม ทัว่ ไป
รายวิชา / กิจกรรม
เวลาเรียน
หน่ วยกิต ชั่วโมง
รายวิชาพืน้ ฐาน

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค๓๓๑๐๑ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๕
ว๓๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๕
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา-พลศึกษา ๕
ศ๓๓๑๐๑ดนตรี ๑
ง๓๓๑๐๑ งานประดิษฐ์
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ๖
ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน ๖
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา-พลศึกษา ๔
ศ๓๓๑๐๒ ดนตรี ๒
ง๓๒๑๐๒ งานช่าง
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐

๐.๕

๒๐

๐.๕
๐.๕
๖.๐

๒๐
๒๐
๒๔๐

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๗ พลศึกษาเพิม่ เติม ๗
(เปตอง)

๐.๕

๒๐

รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๘ พลศึกษาเพิม่ เติม ๘(ลีลาศ)

อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕
ส ๓๐๒๐๓ หน้าที่พลเมือง
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๐.๕
๐.๕
๖.๐

๒๐
๒๐
๒๔๐

อ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษ ๖
ส ๓๐๒๐๔ หน้าที่พลเมือง
วิชาเลือก ทัว่ ไป

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ชมรม ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

๒๐
๖๐
๖๒๐

๖๐
๒๐
(๔๐)
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๒๐

***หมายเหตุ กิจกรรมจิตสาธารณะ สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมนักเรี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จานวน ๖๗ มาตรฐาน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ทาไมต้ องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุ ระ การงาน และดารงชี วิตร่ วมกันในสังคม
ประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และสุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทย
ตลอดไป
เรียนรู้ อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริ ง
 การอ่าน การอ่านออกเสี ยงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่างๆ การ
อ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้จากสิ่ งที่อ่าน เพื่อนาไป ปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้ถอ้ ยคาและรู ปแบบต่างๆ ของการ
เขียน ซึ่ งรวมถึงการเขียนเรี ยงความ ย่อความ รายงานชนิ ดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วจิ ารณ์
และเขียนเชิงสร้างสรรค์
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดลาดับเรื่ องราวต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
 หลักการใช้ ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิ พลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก
เพลงพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่ งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ งและภูมิใจ ใน
บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราว
ในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด
ความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง เห็น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ท๑.๑ ม.๑/๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถกู ต้องเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๑/๒. จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๑/๓. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๑/๔. ระบุและอธิ บายคาเปรี ยบเทียบ และคาที่มีหลายความหมายในบริ บทต่างๆ จากการอ่าน
ท๑.๑ ม.๑/๕. ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริ บท
ท๑.๑ ม.๑/๖. ระบุขอ้ สังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
ท๑.๑ ม.๑/๗. ปฏิบตั ิตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งาน ของเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ในระดับที่ยากขึ้น
ท๑.๑ ม.๑/๘. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ท๑.๑ ม.๑/๙. มีมารยาทในการอ่าน
ท๑.๑ ม.๒/๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท๑.๑ ม.๒/๒. จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และอธิ บายรายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๒/๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรี ยนต่างๆ ที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๒/๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๒/๕. วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ ง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๒/๖. ระบุขอ้ สังเกตการชวนเชื่อ การ โน้มน้าว หรื อความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ท๑.๑ ม.๒/๗. อ่านหนังสื อ บทความ หรื อคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรื อแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ท๑.๑ ม.๒/๘. มีมารยาทในการอ่าน
ท๑.๑ ม.๓/๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่ องที่อ่าน

ท๑.๑ ม.๓/๒. ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
ท๑.๑ ม.๓/๓. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๓/๔. อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
ท๑.๑ ม.๓/๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่ อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบเพื่อให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจได้ดีข้ ึน
ท๑.๑ ม.๓/๖. ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนในเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๓/๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความเป็ นไปได้ของเรื่ อง
ท๑.๑ ม.๓/๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๓/๙. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
ท๑.๑ ม.๓/๑๐. มีมารยาทในการอ่าน
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๒๘
ท๑.๑ ม.๔-๖/๑. อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว และ บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสม
กับเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๔-๖/๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน
ท๑.๑ ม.๔-๖/๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
ท๑.๑ ม.๔-๖/๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนาความรู ้ ความคิดไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ท๑.๑ ม.๔-๖/๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่ องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่าง
มีเหตุผล
ท๑.๑ ม.๔-๖/๖. ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กาหนด
ท๑.๑ ม.๔-๖/๗. อ่านเรื่ องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
ท๑.๑ ม.๔-๖/๘. สังเคราะห์ความรู ้จากการอ่าน สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู ้ทางอาชีพ
ท๑.๑ ม.๔-๖/๙. มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ท๒.๑ ม.๑/๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ท๒.๑ ม.๑/๒. เขียนสื่ อสารโดยใช้ถอ้ ยคาถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
ท๒.๑ ม.๑/๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
ท๒.๑ ม.๑/๔. เขียนเรี ยงความ
ท๒.๑ ม.๑/๕. เขียนย่อความจากเรื่ องที่อ่าน
ท๒.๑ ม.๑/๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ อที่ได้รับ
ท๒.๑ ม.๑/๗. เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมาย กิจธุระ
ท๒.๑ ม.๑/๘. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
ท๒.๑ ม.๑/๙. มีมารยาทในการเขียน
ท๒.๑ ม.๒/๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ท๒.๑ ม.๒/๒. เขียนบรรยายและพรรณนา
ท๒.๑ ม.๒/๓. เขียนเรี ยงความ
ท๒.๑ ม.๒/๔. เขียนย่อความ
ท๒.๑ ม.๒/๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
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๒๙
ท๒.๑ ม.๒/๖. เขียนจดหมายกิจธุระ
ท๒.๑ ม.๒/๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู ้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้ง ในเรื่ องที่อ่านอย่าง
มีเหตุผล
ท๒.๑ ม.๒/๘. มีมารยาทในการเขียน
ท๒.๑ ม.๓/๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
ท๒.๑ ม.๓/๒. เขียนข้อความโดยใช้ถอ้ ยคาได้ถกู ต้องตามระดับภาษา
ท๒.๑ ม.๓/๓. เขียนชีวประวัติหรื ออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่ องต่างๆ
ท๒.๑ ม.๓/๔. เขียนย่อความ
ท๒.๑ ม.๓/๕. เขียนจดหมายกิจธุระ
ท๒.๑ ม.๓/๖. เขียนอธิ บาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ท๒.๑ ม.๓/๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรื อโต้แย้ง ในเรื่ องต่างๆ
ท๒.๑ ม.๓/๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู ้และทักษะของตนเองที่เหมาะสม
กับงาน
ท๒.๑ ม.๓/๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
ท๒.๑ ม.๓/๑๐. มีมารยาทในการเขียน
ท๒.๑ ม.๔-๖/๑. เขียนสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงถูกต้อง
มีขอ้ มูล และสาระสาคัญชัดเจน
ท๒.๑ ม.๔-๖/๒. เขียนเรี ยงความ
ท๒.๑ ม.๔-๖/๓. เขียนย่อความจากสื่ อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย
ท๒.๑ ม.๔-๖/๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
ท๒.๑ ม.๔-๖/๕. ประเมินงานเขียนของผูอ้ ื่น แล้วนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
ท๒.๑ ม.๔-๖/๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่ องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
ท๒.๑ ม.๔-๖/๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไปพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ท๒.๑ ม.๔-๖/๘. มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด และความรู ้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ท๓.๑ ม.๑/๑. พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๑/๒. เล่าเรื่ องย่อจากเรื่ องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๑/๔. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่ อ ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ๕. พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
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๓๐
ท๓.๑ ม.๑/๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท๓.๑ ม.๒/๑. พูดสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๒/๒. วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่ อต่างๆ
ท๓.๑ ม.๒/๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ท๓๒.๑ ม.๒/๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท๓.๑ ม.๒/๕. พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
ท๓.๑ ม.๒/๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท๓.๑ ม.๓/๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่ องจากการฟังและการดู
ท๒.๑ ม.๓/๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ท๓.๑ ม.๓/๓. พูดรายงานเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ท๓.๑ ม.๓/๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท๓.๑ ม.๓/๕. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
ท๓.๑ ม.๓/๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท๓.๑ ม.๔-๖/๑. สรุ ปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู
ท๒.๑ ม.๔-๖/๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ท๓.๑ ม.๔-๖/๓. ประเมินเรื่ องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ท๒.๑ ม.๔-๖/๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่ องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๔-๖/๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ดว้ ยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
ท๒.๑ ม.๔-๖/๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ท๔.๑ ม.๑/๑. อธิบายลักษณะของเสี ยงในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๑/๒. สร้างคาในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๑/๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ท๔.๑ ม.๑/๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
ท๔.๑ ม.๑/๕. แต่งบทร้อยกรอง
ท๔.๑ ม.๑/๖. จาแนกและใช้สานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุภาษิต
ท๔.๑ ม.๒/๑. สร้างคาในภาษาไทย
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๓๑
ท๔.๑ ม.๒/๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน
ท๔.๑ ม.๒/๓. แต่งบทร้อยกรอง
ท๔.๑ ม.๒/๔. ใช้คาราชาศัพท์
ท๔.๑ ม.๒/๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๓/๑. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๓/๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
ท๔.๑ ม.๓/๓. วิเคราะห์ระดับภาษา
ท๔.๑ ม.๓/๔. ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บญั ญัติ
ท๔.๑ ม.๓/๕. อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ท๔.๑ ม.๓/๖. แต่งบทร้อยกรอง
ท๔.๑ ม.๔-๖/๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา
ท๔.๑ ม.๔-๖/๒. ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์
ท๔.๑ ม.๔-๖/๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
ท๔.๑ ม.๔-๖/๔. แต่งบทร้อยกรอง
ท๔.๑ ม.๔-๖/๕. วิเคราะห์อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
ท๔.๑ ม.๔-๖/๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๔-๖/๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ท๕.๑ ม.๑/๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๑/๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
ท๕.๑ ม.๑/๓. อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๑/๔. สรุ ปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ท๕.๑ ม.๑/๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ท๕.๑ ม.๒/๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ท๕.๑ ม.๒/๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ
ท๕.๑ ม.๒/๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๒/๔. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ท๕.๑ ม.๒/๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒
ท๕.๑ ม.๓/๑. สรุ ปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ท๕.๑ ม.๓/๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๓/๓. สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ท๕.๑ ม.๓/๔. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนาไปใช้อา้ งอิง
ท๕.๑ ม.๔-๖/๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ท๕.๑ ม.๔-๖/๒.วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต
ท๕.๑ ม.๔-๖/๓. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ท๕.๑ ม.๔-๖/๔. สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง
ท๕.๑ ม.๔-๖/๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
ท๕.๑ ม.๔-๖/๖. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนาไปใช้อา้ งอิง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ท๒๐๒๐๑
เสริ มทักษะภาษา
ท๒๐๒๐๒
นิทานพื้นบ้าน
ท๒๐๒๐๓
วรรณกรรมพื้นบ้าน
ท๒๐๒๐๔
การอ่านและพิจารณาหนังสื อ
ท๒๐๒๐๕
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
ท๒๐๒๐๖
การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่ อง

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

อ่านในใจและอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านจับใจความสาคัญ และแยกข้อเท็จจริ ง
ข้อคิดเห็น ตีความ แสดงความคิดเห็น ท่องจาบทประพันธ์ที่ชอบ สามารถคัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมาย จดบันทึก กรอกแบบฟอร์ ม การเขียนตามคาบอก การคัดลอก
ข้อความ การเขียนขยายความได้ตรงตามต้องการ
ฟังและดูเพื่อสรุ ปความ จับใจความสาคัญ แยกข้อเท็จจริ งจากข้อคิดเห็น ตีความ บอกเจตนาของผู้
ส่ งสาร แสดงทัศนะ พูดเล่าเรื่ อง ชี้แจงเหตุผล รายงาน อธิ บาย
ศึกษาหลักการใช้ภาษาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและหลักภาษาไทย
ในเรื่ องของการสร้างคา การใช้ประโยคในการสื่ อ ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ การ
ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง ระดับของภาษา
อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน วรรณกรรมประเภทสารคดี บันทึกบทความ ท่องจาบท
ร้อยกรองที่ไพเราะได้ตรงตามจุดประสงค์ของการอ่าน สรุ ปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

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

รวม ๒๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ถ่ายทอดความรู ้ ความคิดจากการอ่าน เลือกอ่านหนังสื อได้ตามความต้องการ มีมารยาทและนิสัย
รักการอ่าน ระบุขอ้ สังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงและโน้มน้าวใจ
มีมารยาทในการเขียนมีนิสัยรักการเขียนและศึกษาค้นคว้า ใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงข้อความได้อย่าง
เหมาะสม เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายกิจธุ ระ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม พิจารณา สื่ อรู ปแบบต่าง
ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน น่าฟัง มีมารยาทในการฟังและการดู
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ตวั เลขไทย การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอนร้อง
เล่นเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารและแสวงหาความรู ้ เสริ มสร้างลักษณะ
นิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวติ ประจาวัน
วิเคราะห์ลกั ษณะคุณค่าของวรรณกรรมเพื่อเป็ นความรู ้พ้นื ฐานในฐานการเข้าใจโลกทัศน์ วิถีชีวติ
ของคนไทยและนาไปใช้ในชีวติ จริ ง อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจาบทอาขยาน
ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท. ๑.๑ ม. ๑/๗, ท. ๑.๑ ม. ๑/๘, ท. ๑.๑ ม. ๑/๙
ท. ๒.๒ ม. ๑/๖, ท. ๒.๑ ม. ๑/๗, - ท. ๒.๑ ม. ๑/๘
ท.๓.๑ ม. ๑/๔, ท. ๓.๑ ม. ๑/๕, ท. ๓.๑ ม. ๑/๖
ท. ๔.๑ ม. ๑/๔, ท. ๔.๑ ม. ๑/๕, ท. ๔.๑ ม. ๑/๖
ท. ๕.๑ ม. ๑/๔, ท. ๕.๑ ม. ๑/๕

รวม ๑๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

อ่านในใจและออกเสี ยงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง เพื่อจับใจความสาคัญและใจความรอง แยก
ข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็น ตีความ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุผล
เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมาย เขียนอธิ บาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนรายงาน การจด
บันทึก เขียนเล่าเรื่ องจากประสบการณ์ เขียนประกาศ เขียนคาเชิญชวน ได้ตรงตามความต้องการ มี
มารยาทในการเขียน
ฟังและดูเพื่อสรุ ปความ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์วิจารณ์ แยกข้อเท็จจริ งจากข้อคิดเห็น ตีความ
บอกเจตนาของผูส้ ่ งสาร แสดงทัศนะ พูดเล่าเรื่ อง ชี้แจงเหตุผล บรรยาย
ศึกษาหลักการใช้ภาษาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและหลักภาษาไทย
ในเรื่ องของการสร้างคา และน่าที่ของคาและการใช้เครื่ องมือหมายวรรคตอน การใช้ประโยคในการสื่ อ
การใช้ภาษาแสดงความคิดเห็ น สร้างความเข้าใจ การปฏิเสธ เจรจาต่อรอง ระดับของภาษา
อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง วรรณกรรมและประเภทสารคดี เรื่ องสั้นและ
บทความร้อยกรองที่ไพเราะ ได้ตรงตามจุดประสงค์ของการอ่าน สรุ ปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์วจิ ารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท. ๑.๑
ท. ๒.๑
ท. ๓.๑
ท. ๔.๑
ท. ๕.๑

ม. ๑/๑ , ท. ๑.๑ ม. ๑/๑, ท. ๑.๑ ม. ๑/๑ ท. ๑.๑ ม. ๑/๔
ม. ๑/๑, ท. ๒.๑ ม. ๑/๒, ท. ๒.๑ ม. ๑/๓, ท. ๒.๑ ม. ๑/๔, ท. ๒.๑ ม. ๑/๕
ม. ๑/๑, ท. ๓.๑ ม. ๑/๒, ท. ๓.๑ ม. ๑/๓
ม. ๑/๑, ท. ๔.๑ ม. ๑/๒, ท ๔.๑ ม. ๑/๓
ม. ๑/๑, ท. ๕.๑ ม. ๑/๒, ท. ๕.๑ ม. ๑/๓

รวม ๑๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ท่องจาบทประพันธ์ที่ชอบ ถ่ายทอดความรู ้ความคิดจากการอ่าน เลือกอ่านหนังสื อได้ตามความ
ต้องการ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน
มีนิสัยรักการเขียนและศึกษาค้นคว้า ใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงข้อความได้อย่างประณี ต หรื อความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน
พูดแสดงความคิดเห็น พูดในที่ประชุม วิเคราะห์วจิ ารณ์ พิจารณาสื่ อรู ปแบบต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณ ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน น่าฟัง มีมารยาทในการฟังและการดู
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ตวั เลขไทย ใช้คาราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล
การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน โคลง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารและแสวงหา
ความรู้ เสริ มสร้างลักษณะนิสัย จาแนกและใช้สานวนที่เป็ นคาพังเพย และสุ ภาษิต บุคลิกภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวติ ประจาวัน
วิเคราะห์วิจารณ์ลกั ษณะคุณค่าของวรรณกรรม เพื่อเป็ นความรู ้พ้นื ฐานในการเข้าใจโลกทัศน์
วิถีชีวติ ของคนไทย อธิ บายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท. ๑.๑
ท. ๒.๑
ท. ๓.๑
ท. ๔.๑
ท. ๕.๑

ม. ๑/๕, ท. ๑.๑ ม. ๑/๖, ท. ๑.๑ ม. ๑/๗, ท. ๑.๑ ม. ๑/๘
ม. ๑/๖, ท. ๒.๑ ม. ๑/๗, ท. ๒.๑ ม. ๑/๘, ท. ๒.๑ ม. ๑/๙, ท. ๒.๑ ม. ๑/๑๐
ม. ๑/๔, ท. ๓.๑ ม. ๑/๕, ท. ๓.๑ ม. ๑/๖
ม. ๑/๔, ท. ๔.๑ ม. ๑/๕, ท. ๔.๑ ม. ๑/๖
ม . ๑/๔, ท. ๕.๑ ม. ๑/๕

รวม ๑๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

อ่านในใจและการออกเสี ยงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง จับใจความสาคัญ แยกข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็น
ตีความ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วินิจฉัยอย่างมีเหตุผล ท่องจาบทประพันธ์ที่ชอบ
เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมาย เขียนอธิ บาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนรายงาน การจด
บันทึก เขียนเล่าเรื่ องจากประสบการณ์ เขียนประกาศ เขียนคาเชิญชวน คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
เขียนอธิบายแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ฟังและดูได้เพื่อสรุ ปความ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์วิจารณ์วนิ ิจฉัย แยกข้อเท็จจริ งจาก
ข้อคิดเห็น ตีความ บอกเจตนาของผูส้ ่ งสาร แสดงทัศนะ พูดเล่าเรื่ อง ชี้แจงเหตุผล บรรยาย พูดแสดง
ความคิดเห็น พูดในที่ประชุม
ศึกษาหลักการใช้หลักภาษาเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและหลัก
ภาษาไทยในเรื่ องของการสร้างคา การใช้ประโยคในการสื่ อสาร การใช้ภาษาพูดแสดงความคิดเห็น สร้าง
ความเข้าใจ การปฏิเสธ เจรจาต่อรอง ระดับของภาษา
อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่ องสั้นและบทความ
ท่องจาบทร้อยกรองที่ไพเราะได้ตรงตามจุดประสงค์ของการอ่าน สรุ ปเนื้ อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์วถิ ีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑
ท. ๑.๑
ท ๒.๑
ท. ๒.๑
ท ๓.๑
ท. ๓.๑
ท ๔.๑
ท. ๔.๑
ท ๕.๑
ท. ๕.๑
รวม ๑๗ ตัวชี้วดั

ม. ๑/๑, ท. ๑.๑
ม. ๑/๑, ท. ๒.๑
ม. ๑/๑, ท. ๓.๑
ม. ๑/๑, ท. ๔.๑
ม. ๑/๑, ท. ๕.๑

ม. ๑/๒, ท. ๑.๑
ม. ๑/๒, ท. ๒.๑
ม. ๑/๒, ท. ๓.๑
ม. ๑/๒, ท. ๔.๑
ม. ๑/๒, ท. ๕.๑

ม. ๑/๓, ท. ๑.๑ ม. ๑/๔
ม. ๑/๓, ท. ๒.๑ ม. ๑/๔
ม. ๑/๓
ม. ๑/๓
ม. ๑/๓

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ถ่ายทอดความรู ้ความคิดจากการอ่าน เลือกอ่านหนังสื อได้ตามความต้องการ มีมารยาทและนิสัยรัก
การอ่าน โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่า
เขียนตัวสะกดถูกต้องและได้ตรงตามความต้องการ มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียนและ
ศึกษาค้นคว้า ใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงข้อความได้อย่างประณี ต
พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดอธิ บาย พูดอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิจารณ์ วินิจฉัย พิจารณาสื่ อ
รู ปแบบต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจนน่าฟัง มีมารยาทในการฟังและการดู
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน การใช้ตวั เลขไทย ลักษณะของคาไทย เปรี ยบเทียบลักษณะของคา
ไทยกับคาที่มาจากภาษาอื่น ชนิดและหน้าที่ของคา ประโยคที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น และแต่งประโยคได้
ใช้คาราชาศัพท์ได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ กลอน โคลง เพื่อให้
สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารและแสวงหาความรู้ เสริ มสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคมและชีวติ ประจาวัน
วิเคราะห์วิจารณ์วนิ ิจฉัยลักษณะคุณค่าของวรรณกรรม เพื่อเป็ นความรู ้พ้นื ฐานในการเข้าใจโลก
ทัศน์วถิ ีชีวติ ของคนไทยและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท. ๑.๑
ท. ๒.๑
ท. ๓.๑
ท. ๔.๑
ท. ๕.๑

ม. ๑/๕, ท. ๑.๑
ม. ๑/๕, ท. ๒.๑
ม. ๑/๔, ท. ๓.๑
ม. ๑/๔, ท. ๔.๑
ม. ๑/๔, ท. ๕.๑

ม. ๑/๖, ท. ๑.๑ ม. ๑/๗, ท. ๑.๑ ม. ๑/๘
ม. ๑/๖, ท. ๒.๑ ม. ๑/๗, ท. ๒.๑ ม. ๑/๘
ม. ๑/๕, ท. ๓.๑ ม. ๑/๖
ม. ๑/๕, ท. ๔.๑ ม. ๑/๖
ม. ๑/๕

รวม ๑๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ภาษาไทยเป็ นทัก ษะทางภาษาที่ ผู ้เรี ย นต้อ งศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจและฝึ กฝน
จนเกิดความชานาญ สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรี ยนรู ้ การสื่ อสารในชีวติ จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึง
กาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผู ้เรี ย นได้ รั บ การพัฒ นาด้ า นความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ องการอ่ า นออกเสี ยงทั้ง ร้ อ ยแก้ ว และ
ร้ อ ยกรอง จับ ใจความส าคั ญ ตี ค วาม แปลความ ขยายความ วิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า จากเรื่ องที่ อ่ า น
เขียนสื่ อสารด้วยลายมือที่ อ่านง่ายชัดเจนตรงตามวัตถุ ประสงค์ เขียนเรี ยงความ เขียนแสดงความคิดเห็ น
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและรายงานโครงงาน ฟัง ดู และพูดแสดงความคิดเห็น พูดนาเสนอเรื่ องราว
และพูดแสดงความรู้ ความคิ ดเพื่ อโน้มน้าวใจ การสร้ างคาในภาษาไทย ส านวนไทย คาผวน วิเคราะห์
วิจารณ์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม นาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ใช้ ก ระบวนการทางภาษา การอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู แ ละการพู ด การอธิ บาย
การวิเคราะห์ วิจารณ์ นาไปใช้ในการสื่ อสาร
มี ม ารยาทในการใช้ภ าษา มี นิ สั ย รั ก การอ่ า น ตระหนัก เห็ น คุ ณ ค่ า ในการศึ ก ษาวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสี ยงร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วชัดเจนตามหลักการอ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงร้อยกรองเป็ นทานองเสนาะได้อย่างไพเราะ ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๓. จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านโดยใช้แผนที่ความคิด
๔. ตีความ แปลความและขยายความเรื่ องที่อ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชี วติ
๕. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย
๖. มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
๗. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัดรู ปแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน สวยงาม
๘. เขียนสื่ อสารได้ชดั เจน ถูกต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
๙. เขียนเรี ยงความจากข้อเท็จจริ ง
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
๑๑. เขียนรายงานจากสิ่ งที่อ่านได้ถูกต้องตามหลักการ
๑๒. มีมารยาทในการเขียน
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒
๑๓. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
๑๔. พูดนาเสนอเรื่ องราวที่ศึกษาค้นคว้าถูกต้อง ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
๑๕. พูดแสดงความรู ้ความคิดเพื่อโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผล
๑๖. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
๑๗.อธิบายและสร้างคาในภาษาไทยได้ชดั เจนถูกต้อง
๑๘. อธิ บายและใช้สานวนไทย คาผวนได้อย่างถูกต้อง
๑๙. อธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
๒๐. วิเคราะห์วิจารณ์ตวั ละครที่สาคัญจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
๒๑. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านอย่างมีเหตุผล และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง
๒๒. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นิทานพืน้ บ้ าน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

การศึกษาวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทนิ ทาน นิ ยาย หรื อตานานพื้นบ้าน เป็ น
การศึกษาด้านภาษา สภาพชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของบุคคลในท้องถิ่นของตนซึ่ งแสดง
ให้
เห็นถึงภูมิปัญญาทางภาษา โดยใช้ภาษาเป็ นสิ่ งเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ในชีวิตประจาวัน จึงกาหนดสาระสาคัญ
ไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อเรื่ อง สานวนภาษาและแนวคิด ที่
สะท้อนให้เห็ นความเชื่ อ ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด หรื อค่านิ ยม ความเป็ นอยู่และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของ
สังคมจากการศึกษานิทาน นิยายหรื อตานานพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสี มาหรื อท้องถิ่นอื่น
โดยใช้ ก ระบวนการทางภาษา การอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู แ ละการพู ด การอธิ บ าย
การวิเคราะห์ วิจารณ์
มี ม ารยาทในการใช้ภ าษา มี นิ สั ย รั ก การอ่ าน ตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ในการศึ ก ษาวรรณคดี
และวรรณกรรม ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. จับใจความสาคัญจากการอ่านนิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ
๒. อธิ บายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยจากการอ่านนิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ
๓. ตีความ แปลความ และขยายความสานวนภาษา และแนวคิดที่ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านภาค
ต่างๆ
๔. วิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆ จากการอ่านตานานหรื อนิทานพื้นบ้าน
๕. มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
๖. เขียนรายงานการศึกษาและค้นคว้านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสี มา
๗. เขี ยนรายงานการศึกษาค้นคว้าตานานนิ ทานพื้นบ้านท้องถิ่ นอาเภอโชคชัยหรื อท้องถิ่ นของ
ตนเองในลักษณะโครงงาน
๘. เขี ยนนิ ท านพื้ นบ้านโดยอาศัยเค้าโครงจากข้อเท็จจริ งจากตานานหรื อนิ ท านพื้ นบ้านของ
ตนเอง
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑๐. เล่าเรื่ องย่อจากการฟังตานานหรื อนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองหรื อท้องถิ่นอื่น
๑๑. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔
๑๒. พูดรายงานโครงงานจากการศึกษาค้นคว้าตานานหรื อนิทานพื้นบ้าน
๑๓. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
๑๔. สรุ ปความรู ้ จากการอ่านนิ ท าน นิ ยายหรื อตานานพื้ นบ้านด้านสานวนภาษาและแนวคิ ดที่
สะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความรู ้สึกนึกคิด หรื อค่านิยมที่ดีงาม
๑๕. สรุ ปความรู้ แ ละข้ อ คิ ด ด้ า นความเป็ นอยู่ แ ละขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสั ง คม
จากการศึกษานิ ทาน นิ ยายหรื อตานานพื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดนครราชสี มาหรื อท้องถิ่นอื่น
เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๑๖. ตระหนักและเห็นคุณค่าจากการศึกษาวรรณกรรมประเภทนิทานพื้นบ้าน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วรรณกรรมพื้ น บ้ า นเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมที่ ส าคั ญ เกิ ด จากภู มิ ปั ญญาทางภาษาของ
ปราชญ์พ้นื บ้าน ที่ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาเนื้อเรื่ อง สานวนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนถึ งขนมธรรมเนี ยม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิ ยมและวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผู ้เรี ย นได้ ศึ ก ษาวรรณกรรมพื้ น บ้ า น เกี่ ย วกับ ความหมาย ลัก ษณะ ประเภท และประโยชน์
ของการศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ เพลงโคราช ตานานท่านท้าวสุ รนารี นิ ทานเรื่ อง ท้าวปาจิตต์– อร
พิมพ์ ภาษิตและปริ ศนาคาทาย
ใช้กระบวนการอ่านออกเสี ยง การเขียน การฟั ง การดูและการพูด การตั้งคาถาม การตอบคาถาม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การค้นคว้าและปฏิบตั ิจริ ง
มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟั ง การดู และการพูด เห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมพื้นบ้าน ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. สรุ ปใจความสาคัญจากการอ่านวรรณกรรมพื้นบ้าน
๒. อธิ บายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จากเนื้ อเรื่ อง สานวนภาษาในวรรณกรรม
พื้นบ้าน
๓. แสดงความคิดเห็น และเขียนแผนผังความคิดจากการอ่านวรรณกรรมพื้นบ้าน
๔. มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าที่สะท้อนด้านต่าง ๆ ของวรรณกรรมพื้นบ้าน
๕. เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ของไทย
๖. เขียนรายงานโครงงานจากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดนครราชสี มา
๗. เขียนวรรณกรรมพื้นบ้านโดยใช้ประสบการณ์หรื อจินตนาการ
๘. เล่าเรื่ องย่อจากการฟังเรื่ องราวของวรรณกรรมพื้นบ้าน
๙. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านที่ได้ฟัง
๑๐. พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมพื้นบ้าน
๑๑. มีมารยาทในการอ่าน ฟัง ดู และพูด
๑๒. สรุ ปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมพื้นบ้านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริ ง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การอ่านและพิจารณาหนังสื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

การอ่านและพิจารณาหนังสื อ เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และมีรสนิยมในการ
เลือกอ่านหนังสื อ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพิจารณาหนังสื อ สามารถแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์ เกี่ยวกับหนังสื อที่อ่าน และเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสื อ ซึ่ งเป็ นที่นิยมหรื อที่ควรอ่าน
จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาในด้านการอ่าน รู ้จกั พิจารณาวิธีการแต่งหนังสื อประเภท นวนิ ยาย สารคดี
และบทร้ อยกรอง สามารถเล่าเนื้ อเรื่ อง บอกชื่ อผูแ้ ต่ง และประวัติโดยสังเขป บอกสาระสาคัญของเรื่ อง
การแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับลักษณะนิ สั ยตัวละครสาคัญในเรื่ อง การพรรณนาหรื อบรรยายฉาก สรุ ป
ข้อคิดเป็ นหรื อความรู้สึกของตนที่ได้รับจากการอ่าน เขียนบันทึก วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเรื่ องที่อ่าน
ใช้กระบวนการอ่านในใจ อ่านจับใจความ อ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนบันทึก
มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน มีรสนิยมในการเลือกอ่านหนังสื อ และเห็นคุณค่าการ
หาความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสื อ ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสี ยงได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ชัดเจนตามหลักการอ่าน
๒. อ่านออกเสี ยงร้อยกรองเป็ นทานองเสนาะได้อย่างไพเราะ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
๓. จับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากเรื่ องที่อ่าน
๔. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยใช้แผนผังความคิด
๕. วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่านหนังสื อ
๖. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด ตามรู ปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๗. เขียนย่อความจากเรื่ องที่อ่าน
๘. เขียนเรี ยงความอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง
๙. เขียนรายงานจากหนังสื อที่อ่าน
๑๐. วิเคราะห์ วิจารณ์ตวั ละคร ฉากที่สาคัญจากเรื่ องที่อ่าน
๑๑. วิเคราะห์วถิ ีชีวิตความเป็ นไทยที่ปรากฏจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
๑๒. สรุ ปความรู ้ ข้อคิด จากเรื่ องที่อ่านและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
๑๓. ท่องบทอาขยานหรื อบทร้อยกรองที่มีคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม
๑๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าจากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา หลักภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ภาษาไทยเป็ นทัก ษะทางภาษาที่ ผูเ้ รี ยนต้องศึ ก ษาไวยากรณ์ ค วบคู่ ไปด้วย เพื่ อใช้ภาษาในการสื่ อสารได้
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผู ้เรี ย นได้ รั บ การพัฒ นาให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อสารในชี วิ ต ประจ าวัน
เกี่ ย วกับ รู ป ลัก ษณ์ ข องค าไทยชนิ ด ต่ าง ๆ กลุ่ ม ค าและหน้ าที่ ข องกลุ่ ม ค า การใช้ค า ส านวนและภาษิ ต
ความสัมพันธ์ของคาต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นประโยค ประโยครู ปแบบต่าง ๆ สามารถเรี ยบเรี ยงข้อความทั้งในการ
พูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและหลักความนิยม
โดยใช้ทกั ษะการสังเกต กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการฟัง ดู และ
พูด กระบวนการเขียน
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟั ง การดู และการพูด ภูมิใจและรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติ
ของชาติ ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมาย องค์ประกอบของการสื่ อสาร ประเภทของการสื่ อสารและการสื่ อสาร
๒. อธิ บายภาษาที่ใช้สื่อสารในชี วิตประจาวัน จัดประเภทของภาษา อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาถ้อยคากับภาษาไม่ใช่ถอ้ ยคาและบอกประโยชน์ได้
๓. แสดงความเข้าใจประเภทของระดับ ภาษา เลื อกใช้ถ้อยค าและส านวนถู ก ต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีมารยาท
๔. ชี้ ส่ ว นประกอบของประโยค เรี ย งล าดับ ค าในประโยคได้ต ามเจตนา จาแนกประเภทของ
ประโยคและอธิบายหลักการใช้ประโยค
๕. อธิบายอุปสรรคในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
๖. อธิ บ ายรู ป ลักษณ์ ข องคาไทยชนิ ดต่าง ๆ สามารถใช้ถ้อยคา สานวน ภาษิ ต ในการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้อง
๗. นาสิ่ งที่ ดีที่ ได้จากการสั งเกตมาปรั บ ปรุ งการใช้ภาษาของตน และสนใจฝึ กหัดเขี ย นสารใน
รู ปแบบต่าง ๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การอ่านงานประพันธ์ เฉพาะเรื่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๒๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

การอ่ านงานประพัน ธ์ เฉพาะเรื่ อง เป็ นการส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมุ่ งฝึ กฝนทัก ษะการอ่ าน ให้ ลึก ซึ้ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ตามหลักการวิจารณ์ เบื้องต้น และมีความพึงพอใจในงาน
ประพันธ์ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้ศึ กษาหลักการวิจารณ์ เบื้ องต้น โดยฝึ กให้สังเกตและวิเคราะห์ หนังสื อในด้านรู ปแบบ
โครงเรื่ อง ลักษณะของตัวละคร การใช้ถอ้ ยคาสานวนและวิธีเสนอเรื่ อง ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การอภิปรายในกลุ่มย่อยหรื อกลุ่มใหญ่ และเขียนรายงานอย่างง่าย
ใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟั ง การดู และการพูด การวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็ น
และอภิปรายกลุ่ม
มีนิสัยรักหนังสื อและรักการอ่าน การเขียน การฟั ง การดู และการพูด มีเจตคติที่ดี ต่องานประพันธ์
และมองเห็นคุณค่าผลงานของนักประพันธ์ ตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. ศึกษาหลักการวิจารณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสื อประเภทต่าง ๆ
๒. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์หนังสื อประเภทสารคดีในด้านรู ปแบบ
โครงเรื่ อง การใช้ถอ้ ยคาสานวน และกลวิธีในการเสนอเรื่ อง
๓. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์หนังสื อประเภทเรื่ องสั้นและ นวนิยายใน
ด้านโครงเรื่ อง ลักษณะตัวละคร การใช้ถอ้ ยคาสานวน และกลวิธีในการเสนอเรื่ อง
๔. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์หนังสื อประเภทร้อยกรองในด่านรู ปแบบ
โครงเรื่ อง การใช้ถอ้ ยคาสานวน และกลวิธีในการเสนอเรื่ อง
๕. อภิปรายเกี่ยวกับหนังสื อที่อ่านและเขียนรายงานอย่างง่าย
มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง – การดูและการพูด

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

เข้าใจหลักเกณฑ์การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วประเภท บทความ ความเรี ยง อ่านบทร้อยกรอง
ประเภท โคลง ฉันท์ อ่านตีความ แปลความ ขยายความ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องท้องถิ่น อ่านสรุ ปความ ข้อควรปฏิบตั ิเกี่ยวกับมารยาทในการอ่าน เขียนสื่ อสารประเภทสารคดี บันเทิง
คดี เขียนจดหมายกิจธุ ระ เขียนย่อความ เขียนสรุ ปความ และเขียนเรี ยงความ สรุ ปแนวคิดความคิดเห็นจาก
เรื่ องที่ฟังและดู มีวจิ ารณญาณในการเลือกฟังดูสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดต่อ
ที่ประชุมชน มารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา การสร้างคา
ในภาษาไทย ประเมินการใช้ภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น
ใช้ทกั ษะกระบวนอ่าน การอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เปรี ยบเทียบ จาแนก
แยกแยะ ตีความ แปลความ จับใจความ ขยายความ สรุ ปความ สังเกต วิเคราะห์ ใช้กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ใช้ทกั ษะการเขียนนาเสนอผลงานรู ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ ใช้ทกั ษะคิดอย่างมี
วิจารณญาณ วิเคราะห์ในการเลือกฟังและดู สื่ อโฆษณา ภาพยนตร์ พูดแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ประเมินค่า
รวบรวมสาระความรู้สรุ ปเป็ นองค์ความรู้ โดยใช้ทกั ษะการเรี ยบเรี ยง ทักษะการทาให้กระจ่าง นาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วิเคราะห์วจิ ารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ ด้านสังคม
ประวัติศาสตร์ มีความสามารถในการสื่ อสาร การแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยี ประยุกต์นาไปใช้ในชีวติ ิจริ ง
เพื่อให้มีมารยาทในสื่ อสารด้วยการอ่าน การพูด การเขียน มีเหตุผล เห็นประโยชน์ในการเลือกอ่าน
การฟัง ดู เห็นคุณค่าของภาษาไทย มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบมุ่งมัน่ ในการทางาน ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีความพอเพียง รักความเป็ นไทย
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑
ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๙
ท ๒.๑
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๗, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๘
ท ๓.๑
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๔.๑
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๕.๑
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓,ท ๖.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖
รวม ๒๐ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ แปลความ ขยายความวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดประเมินค่า
เรื่ องที่อ่าน ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่ องที่อ่าน เสนอความคิดเห็น
ใหม่อย่างมีเหตุผล เขียนกรอบแนวความคิดผังความคิด บันทึกย่อความ และรายงาน
เขียนเรี ยงความ เขียนย่อความ อธิ บาย ชี้แจงและเขียนสารคดี ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน
มารยาทการเขียน นิสัยรักการเขียนศึกษาค้นคว้าและจดบันทึก
ฟังดูข่าวสาร บทความ บันเทิงคดี นาความรู ้จากการฟังและการดูตดั สิ นใจหรื อแก้ปัญหา แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมารยาท
การฟัง การดูและการพูด
เลือกใช้คา ใช้ภาษาพูดภาษาเขียนในการสื่ อสารตามหลักการใช้ภาษา เชิงสร้างสรรค์ ใช้ภาษาของ
กลุ่มบุคคล วงการต่างๆ ได้เหมาะสม นาทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียนไปใช้ในการสื่ อสาร
ในชีวติ ประจาวัน เห็นคุณค่าของงานเขียน กวีโวหาร และแต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่ สุภาพได้อย่าง
ไพเราะสละสลวย
ศึกษาวรรณคดีสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น วิเคราะห์ ประเมินค่าด้านสังคม ด้านวรรณศิลป์ ในฐานะ
ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้เกิดวรรณคดี กวีและวรรณคดีสาคัญ เห็น
คุณค่าของวรรณคดีที่อิทธิ พลมีต่อค่านิยมและความเชื่ อของคนไทย ท่องจาบทประพันธ์ที่ไพเราะ มีคุณค่า
นาข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ิประจาวันได้
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๖, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๗
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๗, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๙
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔,
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๖.๑ ม. ๔-๖/๓,ท ๖.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๖.๑ ม. ๔-๖/๖

รวม ๑๙ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ อ่านตีความ แปลความ ขยาย
ความ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล มีวจิ ารณญาณตามหลักการอ่าน เลือกหนังสื ออ่านตรงตามจุดประสงค์
การอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน
เขียนเรี ยงความเชิงสร้างสรรค์และเขียนรายงานเชิงวิชาการ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศอ้างอิงได้ถูกต้อง
จดบันทึกเรื่ องราวต่างๆ ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนิสัยรักการ
เขียน และมีมารยาทในการเขียน
สรุ ปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความ
น่าเชื่อถือ ประเมินค่าเรื่ องที่ฟังมีวจิ ารณญาณในการเลือกฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ใช้คาและกลุ่มคาสร้างสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมแก่โอกาส
กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่งคาประพันธ์ประเภทโคลงและร่ ายได้
วิเคราะห์อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในภาษาไทยได้ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
ประเภทโคลง ร่ าย บทความ สารคดี นวนิยาย วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องคาประพันธ์และบทอาขยานที่กาหนด และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๑.๑ ม ๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๖, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๙
ท ๒.๑ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๕, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕,
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๔.๑ ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖,
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๗
ท ๕.๑ ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖
รวม ๒๘ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล มีวจิ ารณญาณ
ตามหลักการอ่าน เลือกหนังสื ออ่านตรงตามจุดประสงค์การอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน
เขียนย่อความ บทความ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนของตน
มีนิสัยรักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน
ฟังและดูสื่อรู ปแบบต่างๆ โดยเน้นความรู ้ วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่ อถือ
ประเมินค่าเรื่ องที่ฟังมีวจิ ารณญาณในการเลือกฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง สร้างประโยคที่ซบั ซ้อน แต่งคาประพันธ์
ประเภทโคลงและร่ ายได้ วิเคราะห์อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทกลอน ลิลิต โคลง ฉันท์ ร่ าย นวนิยาย วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น ศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัย
กรุ งธนบุรี ปั จจัยแวดล้อมที่ทาให้เกิดวรรณคดี กวีและวรรณคดีสาคัญ วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีท้ งั ด้าน
เนื้อหา ด้านสังคม วิถีชีวติ ค่านิยม ความเชื่อและศิลปกรรมและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๙
ท ๒.๑ ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๕, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗, ท ๒.๑ ม.๔-๖/๘
ท ๓.๑ ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕, ท
๓.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๔.๑ ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖, ท
๔.๑ ม. ๔-๖/๗
ท ๕.๑ ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๖
รวม ๒๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านหนังสื อที่กาหนดอย่างมีวจิ ารณญาณ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าเรื่ องที่
อ่าน นาความรู ้และประสบการณ์พิจารณารู ปแบบคุณค่าของหนังสื อ สนใจศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู ้และ
ประสบการณ์ ใช้แหล่งเรี ยนรู ้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ อสารสนเทศ จดบันทึกความรู ้หรื อท่องจา เขียนอธิ บาย
ขยายความคิดในการศึกษาต่อการทางานประกอบอาชีพคาประพันธ์ที่มีความไพเราะและคุณค่าทางความคิด
ระบุความประทับใจและมีมารยาทในการอ่าน
เขียนเรี ยงความตามจินตนาการ ย่อความ เขียนคาชี้แจงใช้กระบวนการการเขียนพัฒนางานเขียน
นิสัยรักการเขียน การจดบันทึกความรู ้จากการอ่าน การฟัง การดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประกอบการเขียน
การตัดสิ นใจ แสดงความคิดเห็นคิดวิเคราะห์วิจารณ์มารยาทการเขียน
ฟัง ดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดบันทึกความรู ้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ พูดโน้มน้าวใจทั้งที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการด้วยการเรี ยบเรี ยงความคิดเป็ นแผนภาพความคิดก่อนพูด
สังเกตธรรมชาติของภาษาและอธิบายธรรมชาติของภาษาใช้ถอ้ ยคาในการพูดและการเขียนตาม
เนื้อหาฐานะของบุคคล กาลเทศะ ตามเจตนาการสื่ อสาร ใช้คาราชาศัพท์ ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ยกย่องชื่นชมผูใ้ ช้ภาษาไทยถูกต้อง
อ่านวรรณคดีประเภทนิ ราศ บทความเชิงวิจารณ์ เรื่ องสั้น ใช้หลักการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น
แสดงความคิดเห็นวรรณคดี ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น เหตุการณ์บา้ นเมืองที่ส่งเสริ ม
วรรณคดี วรรณคดีและกวีสาคัญ คุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม
ศิลปกรรม การละครและดนตรี ตลอดจนวรรณกรรมท้องถิ่นและท่องจาบทอาขยาน
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ท ๑.๑
ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๔ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๘
ท ๒.๑
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๘
ท ๓.๑
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๕,
ท ๔.๑
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๕.๑
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๖
รวม ๒๐ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาไทย ๖
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัสวิชา ท๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านตีความ ขยายความเรื่ องที่อ่านอย่างลึกซึ้ ง ความสนใจในการอ่านอย่างกว้างขวาง ใช้แหล่งเรี ยนรู ้
พัฒนาประสบการณ์การอ่าน การอ่านและประเมินค่าหนังสื อ ใช้กระบวนการการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่ องที่
อ่าน อ่านพัฒนาสมรรถภาพการเขียน การอ่านหนังสื่ อและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิง การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ นิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู ้ และมีมารยาทในการอ่าน
เขียนแสดงทรรศนะ เขียนโน้มน้าวใจ เขียนสารคดีและการเขียนบันเทิงคดี การใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนางานเขียน นิสัยรักการเขียนและมารยาทการเขียน
นาความรู ้จากการฟังและการดูสื่อมาใช้ในการแก้ปัญหา การพูดและการแสดงความคิดเห็น
อิทธิ พลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรองประเภทศัพท์ที่มี
ความงดงามทางความคิดและการใช้ถอ้ ยคา ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็นทั้งการพูดและการเขียน
อ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทโคลงสี่ สุภาพ ฉันท์ และวรรณกรรมประเภท บทความ เรื่ องสั้นการใช้
หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้นในการวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่ องที่อ่าน ประวัติวรรณคดีสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนปลายจนถึงปั จจุบนั เหตุการณ์บา้ นเมืองที่สัมพันธ์ วรรณคดี กวีและวรรณคดีสาคัญ คุณค่า
ของวรรณคดี ทางด้านสังคม ศิลปกรรม การละคร การเมือง การดาเนินชีวติ และทางด้านภาษา
มาตรฐาน
ท ๑.๑
ท ๒.๑
ท ๓.๑
ท ๔.๑
ท ๕.๑

ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๙
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๘
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๖
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒,ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๗
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๓, ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๕

รวม ๑๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ทาไมต้ องเรียนคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ
คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชี วติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข
เรียนรู้ อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ โดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี้
 จานวนและการดาเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริ ง สมบัติ
เกี่ยวกับจานวนจริ ง การดาเนินการของจานวน อัตราส่ วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน และการใช้
จานวนในชีวติ จริ ง
 การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง
ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนาความรู ้เกี่ยวกับ
การวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 เรขาคณิ ต : รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึ่ งมิ ติ สองมิ ติ และสามมิ ติ การนึ กภาพ
แบบจาลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric transformation)ใน
เรื่ องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)
 พีชคณิต: แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดาเนินการของเซต การให้เหตุผล
นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิ ต ลาดับเรขาคณิ ต อนุ กรมเลขคณิ ต และอนุ กรม
เรขาคณิ ต
 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น: การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม การกาหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสารวจความคิดเห็น ความน่ าจะเป็ น การใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิ ติ
และความน่าจะเป็ นในการอธิ บายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสิ นใจในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล
การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และการเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๗
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑
เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
มาตรฐาน ค ๑.๒
เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนิ นการต่าง ๆ และใช้การดาเนิ นการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๓
ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๑.๔
เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑
อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค ๓.๒
ใช้การนึ กภาพ (visualization) ใช้เหตุ ผลเกี่ ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning) และ
ใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑
เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค ๔.๒
ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนาไปใช้แก้ปัญหา
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๑
เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐาน ค ๕.๒
ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑
มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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๕๘
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
ค๑.๑ ม.๑/๑. ระบุหรื อยกตัวอย่าง และเปรี ยบเทียบจานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ
ศูนย์ เศษส่ วนและทศนิยม
ค๑.๑ ม.๑/๒. เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม และเขียนแสดงจานวน
ให้อยูใ่ นรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ (scientific notation)
ค๑.๑ ม.๒/๑. เขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรู ปเศษส่ วน
ค๑.๑ ม.๒/๒. จาแนกจานวนจริ งที่กาหนดให้ และยกตัวอย่างจานวนตรรกยะแ
จานวนอตรรกยะ
ค๑.๑ ม.๒/๓. อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจานวนจ
ค๑.๑ ม.๒/๔. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ค๑.๑ ม.๔-๖/๑. แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ในระบบจานวนจริ ง
ค๑.๑ ม.๔-๖/๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง
ค๑.๑ ม.๔-๖/๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ น
จานวนตรรกยะ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนิ นการต่าง ๆ และใช้การดาเนิ นการในการแก้ปัญหา
ค๑.๒ ม.๑/๑. บวก ลบ คูณ หารจานวนเต็ม และ นาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุ
สมผลของคาตอบ อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
บอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจานวนเต็ม
ค๑.๒ ม.๑/๒. บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิยม และนาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบอธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การ
การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหาร
ของเศษส่ วน
ค๑.๒ ม.๑/๓. อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลังของจานวนเต็ม เศษส่ วนและทศนิยมและทศนิยม
ค๑.๒ ม.๑/๔. คูณและหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
ค๑.๒ ม.๒/๑. หารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
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๕๙
ค๑.๒ ม.๒/๒. อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็ม เศษส่ วน และ
ทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากของจานวนจริ ง
ค๑.๒ ม.๔-๖/๑. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจานวน
จริ ง จานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ และ
จานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ค๑.๓ ม.๑/๑. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้จากการคานวณ
ค๑.๓ ม.๒/๑หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจานวนจริ ง และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ค๑.๓ ม.๔-๖/๑. หาค่าประมาณของจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ป
เลขยกกาลังโดยใช้วธิ ี การคานวณที่เหมาะสม
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ค๑.๔ ม.๑/๑. นาความรู ้และสมบัติเกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
ค๑.๔ ม.๒/๑. บอกความเกี่ยวข้องของจานวนจริ ง จานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะ
ค๑.๔ ม.๔-๖/๑. เข้าใจสมบัติของจานวนจริ งเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน
และนาไปใช้ได้
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ค๒.๑ ม.๒/๑. เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ ในระบบเดียวกัน และต่างระบบ และ
เลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค๒.๑ ม.๒/๒. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริ มาตรและน้ าหนักได้อย่างใกล้เคียง และอธิบาย
วิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ค๒.๑ ม.๒/๓. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค๒.๑ ม.๓/๑. หาพื้นที่ผวิ ของปริ ซึมและทรงกระบอก
ค๒.๑ ม.๓/๒. หาปริ มาตรของปริ ซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม
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ค๒.๑ ม.๓/๓. เปรี ยบเทียบหน่วยความจุ หรื อหน่วยปริ มาตรในระบบเดียวกันหรื อต่างระบบ
และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค๒.๑ ม.๓/๔. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค๒.๑ ม.๔-๖/๑. ใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุม ในการคาดคะเนระยะทางและ
ความสู ง
สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ค๒.๒ ม.๒/๑. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค๒.๒ ม.๓/๑. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ
๑. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติ
สาระที่ ๓ เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ค๓.๑ ม.๑/๑. สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต
ค๓.๑ ม.๑/๒. สร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต และบอกขั้นตอน
การสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์
ค๓.๑ ม.๑/๓. สื บเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิ ต
ค๓.๑ ม.๑/๔. อธิ บ ายลัก ษณะของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติจากภาพที่กาหนดให้
ค๓.๑ ม.๑/๕. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view)
หรื อ ด้านบน (top view) ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่กาหนดให้
ค๓.๑ ม.๑/๖. วาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกาหนด
ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้
ค๓.๑ ม.๓/๑. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริ ซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม
สาระที่ ๓ เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ค๓.๒ ม.๒/๑. ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยมและสมบัติของเส้น
ขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
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๖๑
ค๓.๒ ม.๒/๒.ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ค๓.๒ ม.๒/๓. เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิ ตในเรื่ อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
และนาไปใช้
ค๓.๒ ม.๒/๔. บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนรู ปต้นแบบ และอธิบาย
วิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกาหนดรู ปต้นแบบและภาพนั้นให้
ค๓.๒ ม.๓/ ๑. ใช้สมบัติของรู ปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
สาระที่ ๔ พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ค๔.๑ ม.๑/๑. วิเคราะห์และอธิ บายความสัมพันธ์ของแบบรู ปที่กาหนดให้
ค๔.๑ ม.๔-๖/๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่ องเซตและการดาเนินการของเซต
ค๔.๑ ม.๔-๖/๒. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
ค๔.๑ ม.๔-๖/๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชนั เขียนแสดงความสัมพันธ์
และ ฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ และสมการ
ค๔.๑ ม.๔-๖/๔. เข้าใจความหมายของลาดับและหาพจน์ทวั่ ไปของลาดับจากัด
ค๔.๑ ม.๔-๖/๕. เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิ ต และลาดับเรขาคณิ ต หาพจน์ต่าง ๆของลาดับ
เลขคณิ ตและลาดับเรขาคณิ ต และนาไปใช้
สาระที่ ๔ พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model)
อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ค๔.๒ ม.๑/๑. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย
ค๔.๒ ม.๑/๒. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรื อปั ญหาอย่างง่าย
ค๔.๒ ม.๑/๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอ
ค๔.๒ ม.๑/๔. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกดั ฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริ มาณสองชุด
ที่กาหนดให้
ค๔.๒ ม.๑/๕. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกดั ฉากที่กาหนดให้
ค๔.๒ ม.๒/๑. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ
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ค๔.๒ ม.๒/๒. หาพิกดั ของจุด และอธิ บายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกดั ฉาก
ค๔.๒ ม.๓/๑. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ค๔.๒ ม.๓/๒. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริ มาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
ค๔.๒ ม.๓/๓. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค๔.๒ ม.๓/๔. อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ
กราฟอื่น ๆ
ค๔.๒ ม.๓/๕. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ค๔.๒ ม.๔-๖/๑. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซต และนาไปใช้แก้ปัญหา
ค๔.๒ ม.๔-๖/๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ค๔.๒ ม.๔-๖/๓. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง
ค๔.๒ ม.๔-๖/๔. สร้างความสัมพันธ์หรื อฟังก์ชนั จากสถานการณ์ หรื อปั ญหาและนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหา
ค๔.๒ ม.๔-๖/๕. ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชนั ในการแก้ปัญหา
ค๔.๒ ม.๔-๖/๖. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรม
เรขาคณิ ต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ตโดยใช้
สู ตรและนาไปใช้
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค๕.๑ ม.๒/๑. อ่านและนาเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม
ค๕.๑ ม.๓/๑. กาหนดประเด็น และเขียนข้อคาถามเกี่ยวกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
กาหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
ค๕.๑ ม.๓/๒. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ และ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ค๕.๑ ม.๓/๓. นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่เหมาะสม
ค๕.๑ ม.๓/๔. อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการนาเสนอ
ค๕.๑ ม.๔-๖/๑. เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
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๖๓
ค๕.๑ ม.๔-๖/๒. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
ค๕.๑ ม.๔-๖/๓. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและ วัตถุประสงค์
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ค๕.๒ ม.๑/๑. อธิ บายได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
มากกว่ากัน
ค๕.๒ ม.๒/๑. อธิ บายได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใด
ไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน
ค๕.๒ ม.๓/๑. หาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น
เท่า ๆ กัน และใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ค๕.๒ ม.๔-๖/ ๑. นาผลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นไปใช้ คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
ค๕.๒ ม.๔-๖/๒. อธิ บายการทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ ความน่า จะเป็ นของเหตุการณ์ และนาผลที่ได้ไปใช้
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ค๕.๓ ม.๓/๑. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นประกอบการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
ค๕.๓ ม.๓/๒. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ
ค๕.๓ ม.๔-๖/๑. ใช้ขอ้ มูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสิ นใจ
ค๕.๓ ม.๔-๖/๒. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
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๖๔
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ค๖.๑ ม.๑-๓/๑. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค๖.๑ ม.๑-๓/๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค๖.๑ ม.๑-๓/๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค๖.๑ ม.๑-๓/๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค๖.๑ ม.๑-๓/๕. เชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
ค๖.๑ ม.๑-๓/๖. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ค๖.๑ ม.๔-๖/๑. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค๖.๑ ม.๔-๖/๒. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค๖.๑ ม.๔-๖/๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค๖.๑ ม.๔-๖/๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
ค๖.๑ ม.๔-๖/๕. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
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๖๕

โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ค๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๒
ค๒๒๑๐๑
ค๒๒๑๐๒
ค๒๓๑๐๑
ค๒๓๑๐๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๒๐๒๐๑
ค๒๐๒๐๒
ค๒๐๒๐๓
ค๒๐๒๐๔
ค๒๐๒๐๕
ค๒๐๒๐๖

คณิ ตศาสตร์ ๑
คณิ ตศาสตร์ ๒
คณิ ตศาสตร์ ๓
คณิ ตศาสตร์ ๔
คณิ ตศาสตร์ ๕
คณิ ตศาสตร์ ๖

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๒
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๓
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๔
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๕
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๖

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ค๓๑๑๐๑
ค๓๑๑๐๒
ค๓๒๑๐๑
ค๓๒๑๐๒
ค๓๓๑๐๑
ค๓๓๑๐๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ค๓๐๒๐๑
ค๓๐๒๐๒
ค๓๐๒๐๓
ค๓๐๒๐๔

คณิ ตศาสตร์ ๑
คณิ ตศาสตร์ ๒
คณิ ตศาสตร์ ๓
คณิ ตศาสตร์ ๔
คณิ ตศาสตร์ ๕
คณิ ตศาสตร์ ๖

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๑
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๒
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๓
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๔

๓
๓
๓
๓

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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๖๖
ค๓๐๒๐๕
ค๓๐๒๐๖

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๕
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ๖

๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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๖๗

คาอธิบายรายวิชา
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๖๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ค้นคว้า ฝึ กทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
การนาความรู ้และสมบัติเกี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
ระบุหรื อยกตัวอย่าง และเปรี ยบเทียบ จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่ วนและทศนิยม
บวก ลบ คูณ หารจานวนเต็ม และ นาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิบาย
ผลที่ เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การ
คูณกับการหารของจานวนเต็ม
เกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง เป็ นจานวนเต็ม และเขียนแสดงจานวน ให้อยูใ่ นรู ปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ (scientific notation) อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลังของจานวนเต็ม เศษส่ วนและทศนิยม
คูณและหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
การสร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต สร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติโดยใช้การ
สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิ ต และบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์
บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิยม และนาไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวก
กับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่ วนและทศนิยม
โดยใช้ความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น
รวมทั้งมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล เห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
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๖๙
มาตรฐาน
ค ๑.๑
ค ๑.๒
ค ๑.๔
ค ๓.๑
ค ๖.๑

ตัวชี้วดั
ค ๑.๑ ม.๑/๑, ค ๑.๑ ม.๑/๒
ค ๑.๒ ม.๑/๑, ค ๑.๒ ม.๑/๒, ค ๑.๒ ม.๑/๓, ค ๑.๒ ม.๑/๔
ค ๑.๔ ม.๑/๑
ค ๓.๑ ม.๑/๑, ค ๓.๑ ม.๑/๒
ค ๖.๑ ม.๑/๑, ค ๖.๑ ม.๑/๒, ค ๖.๑ ม.๑/๓, ค ๖.๑ ม.๑/๔, ค ๖.๑ ม.๑/๕, ค ๖.๑ ม.๑/๖

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

อธิบายความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาใน
เรื่ องต่อไปนี้ ทศนิยมและ เศษส่ วน การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมและเศษส่ วน การเปรี ยบเทียบ
ทศนิยมและเศษส่ วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่ วน การแก้ปัญหาทศนิยมและเศษส่ วน การ
ประมาณค่ า การประมาณค่าในการคานวณในสถานการณ์ต่าง ๆ และการนาไปใช้แก้ปัญหา คู่อนั ดับ
และกราฟ การเขียนกราฟ การอ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบในระบบพิกดั ฉาก สมการเชิง
เส้ นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ของแบบรู ป แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรื อปั ญหาอย่างง่าย
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ อธิบายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ วาดหรื อ
ประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ปรายงานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็ นระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๑.๑ ค ๑.๑ ม. ๑/๑, ค ๑.๑ ม. ๑/๒
ค ๑.๓ ค ๑.๓ ม. ๑/๔, ค ๑.๓ ม. ๑/๕, ค ๑.๓ ม. ๑/๖
ค ๔.๑ ค ๔.๑ ม. ๑/๑
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม.๑/๑, ค ๔.๒ ม.๑/๒, ค ๔.๒ ม.๑/๓, ค ๔.๒ ม.๑/๔,ค ๔.๒ ม.๑/๕
ค ๖.๑ ค ๖.๑ ม. ๑/๑, ค ๖.๑ ม. ๑/๒, ค ๖.๑ ม. ๑/๓, ค ๖.๑ ม. ๑/๔, ค ๖.๑ ม. ๑/๕
รวม ๑๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๑

รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และ
ร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา หาความยาวและพื้นที่ในระบบเดียวกัน ต่างระบบและนาไปใช้ได้เขียนอธิบาย
และระบุภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนรู ปต้นแบบ นาสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการหมุนไปใช้หาพิกดั ของจุดและอธิ บายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตทีเกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนบนระนาบในระบบพิกดั ฉาก คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริ มาตร
และน้ าหนักของสิ่ งที่กาหนดให้ได้อย่างใกล้เคียง คาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม อธิบายวิธีการคาดคะเนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ในสถานการณ์ต่างๆ อ่านและนาเสนอ
ข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม ให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานได้
โดยใช้ความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น
รวมทั้งมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล ซื้ อ
สัตย์สุจริ ต มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๑.๑
ค ๑.๑ ม.๒/๔
ค ๒.๑ ค ๒.๑ ม.๒/๑, ค ๒.๑ ม.๒/๒, ค ๒.๑ ม.๒/๓
ค ๓.๒ ค ๓.๒ ม.๒/๑, ค ๓.๒ ม.๒/๓, ค ๓.๒ ม.๒/๔
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม.๒/๒
ค ๕.๑
ค ๕.๑ ม.๒/๑
ค ๕.๒ ค ๕.๒ ม.๒/๑
ค ๖.๑
ค ๖.๑ ม.๒/๑, ค ๖.๑ ม.๒/๒, ค ๖.๑ ม.๒/๓, ค ๖.๑ ม.๒/๔, ค ๖.๑ ม.๒/๕, ค ๖.๑ ม.๒/๖
รวม ๑๖ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๒

รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

การเขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิ ยม และเขียนทศนิยมซ้ าในรู ปเศษส่ วน จาแนกจานวนจริ งที่
กาหนดให้ ยกตัวอย่างจานวนตรรกยะ และจานวนอตรรกยะอธิ บายและระบุรากที่สองและรากที่สามของ
จานวนจริ ง การหารากที่สองและรากที่สามของจานวนเต็ม โดยการแยกตัวประกอบ และนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สอง
และรากที่สามของจานวนเต็ม เศษส่ วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของการยกกาลังกับการหารากของ
จานวนจริ ง การหาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจานวนจริ ง และนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ บอกความเกี่ยวข้องของจานวนจริ ง จานวนตรรกยะ
และจานวนอตรรกยะ การใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา การแก้โจทย์
ปั ญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
โดยใช้ความรู ้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น
รวมทั้งมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล เห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๑.๑ ค ๑.๑ ม.๒/๑, ค ๑.๑ ม.๒/๒, ค ๑.๑ ม.๒/๓
ค ๑.๒ ค ๑.๒ ม.๒/๑, ค ๑.๒ ม.๒/๒
ค ๑.๓ ค ๑.๓ ม.๒/๑
ค ๑.๔ ค ๑.๔ ม.๒/๑
ค ๓.๒ ค ๓.๒ ม.๒/๒
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม.๒/๑
ค ๖.๑ ค ๖.๑ ม.๒/๑, ค ๖.๑ ม.๒/๒, ค ๖.๑ ม.๒/๓, ค ๖.๑ ม.๒/๔, ค ๖.๑ ม.๒/๕, ค ๖.๑ ม.๒/๖
รวม ๑๕ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๓

รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

ลักษณะและสมบัติของปริ ซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม การหาพื้นที่ผิวของปริ ซึม
และทรงกระบอก การหาปริ มาตรของปริ ซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม การเปรี ยบเทียบ
หน่วยความจุหรื อหน่วยปริ มาตรในระบบเดียวกันหรื อต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การ ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผวิ
และปริ มาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การใช้สมบัติของรู ปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหา การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริ มาณสองชุ ดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียน
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและกราฟอื่นๆ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนาไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของ คาตอบ
โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น
รวมทั้งมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล เห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๒.๑
ค ๒.๑ ม.๓/๑, ค ๒.๑ ม.๓/๒, ค ๒.๑ ม.๓/๓, ค ๒.๑ ม.๓/๔
ค ๒.๒
ค ๒.๒ ม. ๓/๑
ค ๓.๑
ค ๓.๑ ม. ๓/๑
ค ๓.๒
ค ๓.๒ ม. ๓/๑
ค ๔.๒
ค ๔.๒ ม. ๓/๒, ม. ๓/๓ ค ๔.๒ม. ๓/๔ ม. ๓/๕
ค ๖.๑
ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕
รวม ๑๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๔

รายวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หน่ วยกิต

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ กาหนดประเด็น และเขียนข้อคาถามเกี่ยวกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดวิธี
การศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่
ไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่เหมาะสม อ่าน แปล
ความหมาย และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการนาเสนอ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ มที่ผล
แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น เท่า ๆ กัน และใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล การใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นประกอบการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น และมีความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล เห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม.๓/๑
ค ๕.๑ ค ๕.๑ ม.๓/๑, ค ๕.๑ ม.๓/๒, ค ๕.๑ ม.๓/๓, ค ๕.๑ ม.๓/๔
ค ๕.๒ ค ๕.๒ ม.๓/๑
ค ๕.๓ ค ๕.๓ ม.๓/๑, ค ๕.๓ ม.๓/๒
ค ๖.๑ ค ๖.๑ ม.๓/๑, ค ๖.๑ ม.๓/๒, ค ๖.๑ ม.๓/๓, ค ๖.๑ ม.๓/๔, ค ๖.๑ ม.๓/๕, ค ๖.๑ ม.๓/๖
รวม ๑๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง
ต่อไปนี้ การประยุกต์ ของรู ปเรขาคณิ ต จานวนนับและร้อยละในชีวติ ประจาวัน จานวนและตัวเลข
ระบบตัวเลขโรมัน ตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
การประยุกต์ ของจานวนเต็มและเลขยกกาลัง ในการคิดคานวณแก้โจทย์ปัญหา การสร้ าง ทางเรขาคณิ ต
การแบ่งส่ วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรู ปสามเหลี่ยมและรู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน
โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กบั สถานการณ์จริ ง
และศาสตร์ อื่นๆ ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอและพัฒนาความคิดริ เริ่ มทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั
ในและนอกชั้นเรี ยน และเน้นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ได้อย่างเป็ นระบบ
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้ความรู ้และทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ แก้ปัญหาต่างๆได้
๒. ตระหนักความสมเหตุสมผลของคาตอบที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้
๓. อ่านและเขียนภาษาโรมันได้
๔. บอกค่าของตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็ นตัวเลขฐานที่กาหนดให้ได้
๕. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็ นเลขฐานต่างๆได้
๖. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
๗. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่เกี่ยวกับการประยุกต์ของจานวนเต็มและเลขยก
กาลังได้
๘. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรู ปที่ซบั ซ้อนขึ้นได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในเรื่ อง
ต่อไปนี้ การเตรี ยมความพร้ อมในการให้ เหตุผล ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของ
ประโยคเงื่อนไขและการให้เหตุผล พหุนาม การบวก การลบเอกนาม การบวก การลบ การคูณและ
การหารเอกนาม บทประยุกต์ แบบรู ปของจานวน ข่ายงานและการประยุกต์ของเศษส่ วนและทศนิยม
โดยมุ่งเน้นจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กบั สถานการณ์จริ ง
และศาสตร์ อื่นๆ ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การนาเสนอและพัฒนาความคิดริ เริ่ มทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั
ในและนอกชั้นเรี ยน และเน้นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ได้อย่างเป็ นระบบ
ผลการเรียนรู้
๑. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้
๒. หาผลคูณและผลหารของพหุ นามอย่างง่ายได้
๓. สังเกตข้อความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
๔. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้ขอ้ มูลหรื อข้อเท็จจริ งในการสร้างแผนภาพ
๕. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสารสื่ อความหมายและการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนและรัดกุม
๖. เชื่อมโยงความรู ้เนื้อหาต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้หลักการกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆได้
๗. นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ในการดารงชีวติ ได้
๘. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาใน
สาระต่อไปนี้ สมบัติของเลขยกกาลัง สมบัติของเลขยกกาลัง การดาเนินการของเลขยกกาลัง พหุนามและ
เศษส่ วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ การหารของพหุ นามและเศษส่ วนของพหุ นาม การ
ประยุกต์ เกีย่ วกับอัตราส่ วนและร้ อยละ อัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่ วน
และร้อยละ การประยุกต์ ของการแปลงทางเรขาคณิต การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การสะท้อน การ
หมุน และเทสเซลเลชัน
โดยจัดประสบการณ์ และสร้างสถานการณ์ ในชี วิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิ บตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด ทัก ษะ
กระบวนการที่ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. นาสมบัติของเลขยกกาลังไปใช้ในการคูณ และการหารของจานวนที่เขียนอยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
ที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
๒. นาความรู ้เรื่ องเลยยกกาลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
๓. คานวณและใช้เลขยกกาลังในการเขียนแสดงจานวนที่มีค่าน้อย ๆ หรื อมาก ๆ ในรู ป สัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ได้
๔. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได้
๕. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วนของพหุ นาม
๖. นาความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้
๗. นาความรู ้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรื อ
งานออกแบบได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้ พ้ื นฐานเบื้ องต้น ฝึ กทักษะการคิ ดคานวณ การให้เหตุ ผล และฝึ กการแก้ปั ญหาใน
สาระต่อไปนี้ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สอง การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
การแยกตัวประกอบของพหุ นามที่มีดีกรี สองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองที่เป็ น
กาลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองที่เป็ นผลต่างของกาลังสอง สมการกาลังสอง
ตัวแปรเดียว สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียว การแปรผัน
การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
โดยจัดประสบการณ์ และสร้างสถานการณ์ ในชี วิตประจาวัน ที่ใกล้ตวั ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิ บตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ ด้านความรู้ ความคิด ทัก ษะ
กระบวนการที่ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองได้
๒. แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดี ยว โดยใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ นามดี กรี
สองได้
๓. แก้โจทย์ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สมการก าลัง สองตัว แปรเดี ย ว โดยใช้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรี สองได้
๔. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริ มาณสองปริ มาณใด ๆ ที่แปรผันต่อกันได้
๕. นาความรู้เกี่ยวกับการแปรผันไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๗๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาในสาระ
ต่อไปนี้ กรณฑ์ ที่สอง รากที่สอง การบวกและการลบจานวนที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ที่
สองของจานวนจริ ง การหารากที่สอง การดาเนินการของจานวนจริ งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่สอง การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองที่เป็ นผลต่างของกาลังสอง การแยกตัว
ประกอบของพหุ นามดีกรี สองโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สูงที่มี
สัมประสิ ทธิ์เป็ นจานวนเต็มโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สูงที่มี
สัมประสิ ทธิ์เป็ นจานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ สมการกาลังสอง สมการกาลังสอง การแก้สมการกาลัง
สองโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์ การแก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร
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2a

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียว พาราโบลา ส่ วนประกอบของพาราโบลา การหาสมการ
พาราโบลา การหาความยาวเส้นเลตัสเรกตัม กราฟของพาราโบลา พืน้ ที่ผวิ และปริมาตร พื้นที่ผวิ และ
ปริ มาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม การแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์โดยใช้ความรู ้เกี่ยวกับปริ มาตรและ
พื้นที่ผวิ
โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดย
การปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่
ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชี วิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ รวมทั้งเห็ นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และ
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ผลการเรียนรู้
๑. บวก ลบ คูณ และหารจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ป
เมื่อ a  0 และ

b0

และ

a
a

b
b

a

เมื่อ

a0

โดยใช้สมบัติ

ab  a b

เมื่อ a  0 และ b > ๐

๒. แยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองโดยวิธีทาเป็ นกาลังสองสมบูรณ์ได้
๓. แยกตัวประกอบของพหุ นามดีกรี สองที่มีสัมประสิ ทธิ์เป็ นจานวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทาเป็ นกาลัง
สองสมบูรณ์ หรื อใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๐
๔. แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

x
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เมื่อ

a0

ได้

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวได้
เขียนกราฟของพาราโบลาจากสมการที่กาหนดให้ได้
บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่กาหนดให้ได้
หาพื้นที่ผวิ และปริ มาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพื้นที่ผวิ และปริ มาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๒๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่ วยกิต

ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเบื้องต้น ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การให้เหตุผล และฝึ กการแก้ปัญหาใน
สาระต่อไปนี้ การให้ เหตุผลเกีย่ วกับรู ปสามเหลีย่ มและรู ปสี่ เหลีย่ ม ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผล
ทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่ เหลี่ยมด้าน
ขนาน ระบบสมการ การแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรี มีดีกรี ไม่เกินสอง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการดีกรี มีดีกรี ไม่เกินสอง วงกลม สมบัติเกี่ยวกับวงกลม รู ปหลายเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่า เศษส่ วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วนของพหุ นาม สมการ
เศษส่ วนของพหุ นาม โจทย์ปัญหาสมการเศษส่ วนของพหุ นาม
โดยจัดประสบการณ์และสร้างสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันที่ใกล้ตวั ให้ผเู้ รี ยนได้ศึก ษาค้นคว้า
โดยการปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง สรุ ป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนาประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการที่ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ และมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้สมบัติเกี่ ยวกับความเท่ากันทุ กประการของรู ปสามเหลี่ ยมและรู ปสามเหลี่ ยมด้านขนานใน
การให้เหตุผลและแก้ปัญหาที่กาหนดให้ได้
๒. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรี ไม่เกินสองได้
๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่สมการมีดีกรี ไม่เกินสองได้
๔. ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้
๕. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรู ปหลายเหลี่ยมและวงกลมที่กาหนดให้ได้
๖. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วนของพหุ นามที่กาหนดให้ได้
๗. แก้สมการเศษส่ วนของพหุ นามได้
๘. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่ วนของพหุ นามได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

สรุ ปผลลัพธ์ทีเกิดจากการดาเนินการของเซต เป็ นการสร้างเซตใหม่ ซึ่ งมีเอกภพสัมพัทธ์เดียวกัน
อธิบายแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ แสดงเซตและการนาไปใช้แก้ปัญหาเรื่ องเซต อธิ บายการให้เหตุผลหรื อ
สร้างข้อสรุ ปในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งและใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
เขียนผังมโนทัศน์เซตและการดาเนินการของเซต สร้างโจทย์ปัญหาในชีวติ ประจาวัน และเขียนเป็ น
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ เพื่อช่วยแก้โจทย์ปัญหาเรื่ องเซต และการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย สร้าง
และนาเสนอ โจทย์การให้เหตุผลแบบนิรนัย และใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของโจทย์การให้เหตุผลแบบนิรนัย โดยใช้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอและทักษะการเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆในทางคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มีมุ่งมัน่ ในการทางาน มีวนิ ยั ในการทางาน มีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรมและใฝ่ เรี ยนรู ้อย่าง
สม่าเสมอ
มาตรฐาน
ค ๔.๑
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ตัวชี้วดั
ค ๔.๑ ม.๔-ม.๖/๑ – ค ๔.๑ ม.๔-ม.๖/๒
ค ๔.๒ ม.๔-ม.๖/๑ – ค ๔.๒ ม.๔-ม.๖/๒
ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๔, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๕

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง ความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ใน ระบบจานวนจริ ง
ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง ความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจานวนจริ ง
สมบัติของจานวนจริ งเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การแก้สมการและอสมการตัว
แปรเดียวดีกรี ไม่เกินสอง จานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ และจานวน
จริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ ความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จานวนจริ ง
ที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ ค่าประมาณของ
จานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปกรณฑ์ และจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๑.๑
ค ๔.๑ ม. ๔ – ๖/๑, ค ๔.๑ ม.๔ – ๖ /๒, ค ๔.๑ ม.๔ – ๖ / ๓
ค ๑.๒ ค ๔.๒ ม. ๔ – ๖/๑
ค ๑.๓
ค ๑.๓ ม. ๔ – ๖/๑
ค ๑.๔
ค ๑.๔ ม. ๔ – ๖/๑
ค. ๔.๒ ค ๔.๒ ม. ๔ – ๖/๓
ค ๖.๑
ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๔, ค ๖.๑
ม.๔ – ๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๖
รวม ๑๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ องความสัมพันธ์และฟังก์ชนั แสดงความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟและสมการ สร้างความสัมพันธ์หรื อฟังก์ชนั จากสถานการณ์หรื อ
ปั ญหา ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชนั ในการแก้ปัญหา
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
มาตรฐาน
ค ๔.๑
ค ๔.๒
ค ๖.๑

ตัวชี้วดั
ค ๔.๑ ม.๔ - ๖/๓
ค ๔.๒ ม.๔ - ๖/๔
ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๔,
ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๖

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา คณิตศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

นาความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุมและการอ่านค่าตรี โกณมิติจากตารางไปใช้คาดคะเน
ระยะทางและความสู งและใช้แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสู งได้ เขียนพจน์ทวั่ ไปของลาดับ
หาพจน์ตา่ งๆของลาดับเลขคณิ ตและลาดับเรขาคณิ ต แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ลาดับเลขคณิ ตและลาดับ
เรขาคณิ ต อธิบายความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ต และหา
ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ตโดยใช้สูตรและนาไปใช้ได้ สารวจระยะทาง
หรื อความสู งของสิ่ งที่สนใจ เช่น ความสู งของอาคารเรี ยน ความสู งของต้นไม้ ความกว้างของถนนหรื อ
แม่น้ า แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติ โดยใช้ทกั ษะทักษะการ
สารวจค้นหา ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา นาเสนอตัวอย่างลาดับ
พร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์ของพจน์ต่างๆและพจน์ทวั่ ไป หาพจน์ที่ n ของลาดับเลขคณิ ตและลาดับ
เรขาคณิ ต แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลาดับเลขคณิ ตและลาดับเรขาคณิ ต เขียนสรุ ปความหมายของผลบวก n
พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ต สร้างโจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่
กาหนดให้ โดยใช้ทกั ษะการหาแบบแผน การนาความรู ้ไปใช้ การจาแนกประเภท การคิดแก้ปัญหา การ
สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
มีมุ่งมัน่ ในการทางาน มีวนิ ยั ในการทางาน มีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรมและใฝ่ เรี ยนรู ้อย่าง
สม่าเสมอ
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๒.๑ ค ๒.๑ ม.๔ - ๖/๑
ค ๒.๒ ค ๒.๒ ม.๔ - ๖/๑
ค ๔.๑
ค ๔.๑ ม.๔ – ๖/๔, ค ๔.๑ ม.๔ – ๖/๕
ค ๔.๒ ค ๔.๒ ม.๔ - ๖/๖
รวม ๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

สังเกต อธิบาย สื บเสาะ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ การทดลองสุ่ ม เหตุการณ์ ความน่าจะ
เป็ นของเหตุการณ์และนาผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ สรุ ป
ผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอได้ถูกต้อง ชัดเจน
เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ และใช้
ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานอย่าง
เป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาร และมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ค ๕.๒ ค ๕.๒ ม.๔ - ๖/๒
ค ๕.๓ ค ๕.๓ ม.๔ - ๖/๒
ค ๖.๑ ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๔, ค ๖.๑
ม.๔ – ๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๖
รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง การสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย และนาไปใช้คาดการณ์
ในสถานการณ์ที่กาหนดให้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็น
ไทล์ของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ และ
ใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถทางาน
อย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
มาตรฐาน
ค ๕.๑
ค ๕.๒
ค ๕.๓
ค ๖.๑

ตัวชี้วดั
ค ๕.๑ ม.๔ - ๖/๑, ค ๕/๑ ม.๔ - ๖/๒, ค ๕.๑ ม.๔ – ๖ /๓
ค ๕.๒ ม.๔ - ๖/๑
ค ๕.๓ ม.๔ – ๖/๑
ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๑, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๒, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๓, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๔, ค ๖.๑
ม.๔ – ๖/๕, ค ๖.๑ ม.๔ – ๖/๖

รวม ๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง ตรรกศาสตร์ เบือ้ งต้ น ประพจน์ การหาค่าความจริ ง
ของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริ ง รู ปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน การอ้างเหตุผล ข้อความ
ที่มีตวั บ่งปริ มาณ และค่าความจริ งของประโยคที่มีตวั บ่งปริ มาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตวั บ่ง
ปริ มาณตัวแปรเดียว ระบบจานวนจริง จานวนจริ ง การแก้สมการพหุ นามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่
เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรู ปค่าสัมบูรณ์
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ในระบบจานวนจริ ง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสัมบูรณ์ ของจานวนจริ ง เข้าใจสมบัติของจานวนจริ ง เกี่ ยวกับ การ
บวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากัน และนาไปใช้ได้ แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดี กรี ไม่เกิ น ๔
ใช้วธิ ี ที่หลากหลายแก้ปัญหา
๓. ใช้ภาษาสัญ ลัก ษณ์ ท างคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร สื่ อความหมายและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
๔. เชื่ อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ คณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๘๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ระยะระหว่างจุดสองจุด
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด ภาคตัดกรวย วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์ โบลา ฟังก์ชัน ฟังก์ชนั โพลิโนเมียล
ฟังก์ชนั คอมโพสิ ท ฟังก์ชนั อินเวอร์ ส พีชคณิ ตของฟังก์ชนั
โดยใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. เขียนกราฟและสมการของความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็ นรู ปวงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเปอร์
โบลา
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริ กซ์ และสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยอาศัยเมทริ กซ์
๓. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
๔. ใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง ฟังก์ชันเอกซ์ โพเนนเชียล และฟังก์ชัน
ลอการิทมึ ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการ
ลอการิ ทึมอย่าง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ การนาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
ไปใช้แก้ปัญหาบางประการ เมทริกซ์ และดีเทอร์ มินันต์ สัญลักษณ์ของเมทริ กซ์ สมบัติของเมทริ กซ์ ดี
เทอร์ มินนั ต์ การใช้เมทริ กซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยวิธีดีเทอร์ มินนั ต์โดยวิธีการดาเนินการตามแถว
เบื้องต้น
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มี ความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับฟั งก์ ชันเอกซ์ โพเนนเชี ยล ฟั งก์ ชันลอการิ ทึ ม และเขี ยนกราฟของฟั งชันที่
กาหนดให้ได้
๒. นาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชนั ลอการิ ทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ และเขียนกราฟที่กาหนดให้ได้
๔. นาความรู ้เรื่ องฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ และการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
๕. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ ในสามมิติ
๖. หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ดว้ ยสเกลาร์ ผลคุณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
๗. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ ที่กาหนดให้ได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง กาหนดการเชิ งเส้ น ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการ
ประยุกต์ ฟังก์ชนั ไซน์ และโคไซน์ ค่าของฟังก์ชนั ไซน์ และโคไซน์ ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติอื่น ๆ การอ่าน
ค่าของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติจากตาราง กราฟของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติของผลบวกและ
ผลต่างของจานวนจริ ง หรื อมุม อินเวอร์ สของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ กฎของไซน์ และโคไซน์ การหา
ระยะทาง และความสู ง เวกเตอร์ ในสามมิติ
เวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การ
คูณเวกเตอร์ดว้ ยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิง
โดยใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน
๒. นาสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนและการดาเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้
๓. นาความรู ้เรื่ องจานวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุ นามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิ ทธิ เป็ น
จานวนเต็มดีกรี ไม่เกินสาม และหารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็ นจานวนเต็มวกได้
๔. เขียนกราฟเมื่อกาหนดดุลยภาพ(Vertex) และเส้นเชื่อม (edge) ให้และระบุได้วา่ กราฟที่
กาหนดให้เป้ นกราฟออยเลอร์ หรื อไม่
๕. นาความรู ้เรื่ องกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้
๖. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ได้
๗. นาความรู้เรื่ องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้
๘. หาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง จานวนเชิงซ้ อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจานวน
เชิงซ้อน จานวนเชิงซ้อนในรู ปเชิงขั้ว สมการพหุ นาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลางและการวัด การกระจายของข้อมูล
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู ้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปอร์ เซ็นไทล์ของข้อมูล
๒. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
๓. อธิบายการทดลองเหตุการณ์ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์และนาผลที่ได้ไปใช้
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
๔. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
๕. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
๖. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค๓๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการ ในเรื่ อง แคลคูลสั เบือ้ งต้ น ลิมิตของฟังก์ชนั ความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ความชันของเส้นโค้ง การหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตโดยใช้สูตร
การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อย่างง่าย ปริ พนั ธ์ ปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขต ปริ พนั ธ์จากัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย
เส้นโค้ง การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
โดยใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสื่ อสาร สื่ อความหมาย นาเสนอ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ นาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
นาประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
และใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ สามารถ
ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ และมีความเชื่อมัน่
ในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. เข้าใจความหมายของลาดับและหาพจน์ทวั่ ไปของลาดับจากัด
๒. เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิ ตและลาดับเรขาคณิ ต หาพจน์ต่าง ๆ ของลาดับเลขคณิ ตและ
ลาดับเรขาคณิ ต และนาไปใช้
๓. เข้า ใจความหมายของผลบวก n พจน์ แ รกของอนุ ก รมเลขคณิ ต และอนุ ก รมเรขาคณิ ต
หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิ ตและอนุกรมเรขาคณิ ตโดยใช้สูตรและนาไปใช้
๔. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
๕. เชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้หลักการกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ทาไมต้ องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิต
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของความรู ้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (K knowledgebased society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
เรียนรู้ อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่ อมโยงความรู ้
กับกระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหา
ความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วย
การลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
 สิ่ งมี ชี วิต กับ กระบวนการด ารงชี วิต สิ่ งมี ชี วิต หน่ วยพื้ นฐานของสิ่ งมี ชี วิต โครงสร้ างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต และกระบวนการดารงชี วิต ความหลากหลายทางชี วภาพ การถ่ายทอด
ทางพันธุ กรรม การทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมี ชีวิต วิวฒั นาการและความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต
และเทคโนโลยีชีวภาพ
 ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ห ลากหลายรอบตัว ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กับ
สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปั จจัยที่มีผลต่อการอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวิต
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัส ดุ และสาร แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาค การเปลี่ ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง แรงนิ วเคลี ยร์ การออก
แรงกระทาต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสี ยดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๖
 พลังงาน พลังงานกับการดารงชี วิต การเปลี่ ยนรู ปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ ของแสง
เสี ยง และวงจรไฟฟ้ า คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า กัมมันตภาพรังสี และปฏิ กิริยานิ วเคลียร์ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสาร
และพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิ น น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
 ดาราศาสตร์ และอวกาศ วิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิ สัมพันธ์และผลต่อ
สิ่ งมีชีวติ บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๗
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแล
สิ่ งมีชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๒
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ ความหลากหลายทางชี วภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่
มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสาร สิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๒
เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู ้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๓.๒
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิ ดปฏิ กิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง และแรงนิ วเคลียร์
มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อ สารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๘
มาตรฐาน ว ๔.๒

เข้า ใจลัก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆ ของวัต ถุ ใ นธรรมชาติ มี ก ระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้
ประโยชน์

สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑

เข้าใจความสั ม พันธ์ ระหว่างพลังงานกับ การดารงชี วิต การเปลี่ ย นรู ป พลังงาน
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสารและพลั ง งาน ผลของการใช้ พ ลัง งานต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้ อ ม มี ก ระบวน การสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ แ ละ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๖ : กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑
เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑
เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริย ะ กาแล็ก ซี และเอกภพการปฏิ สัม พัน ธ์ ภายใน
ระบบสุ ริย ะและผลต่ อสิ่ งมี ชี วิตบนโลก มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๗.๒
เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อสาร มีกระบวนการสื บเสาะ หา
ความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรมต่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู ้ ว่าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่
แน่ นอน สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมื อที่ มีอยู่ใน
ช่ ว งเวลานั้ นๆ เข้ า ใจว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คม และสิ่ งแวดล้ อ ม
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙๙
ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชี วติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
๑. สั งเกตและอธิ บ ายรู ป ร่ าง ลักษณะ
ของเซลล์ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต เซลล์
เดี ย วและเซลล์ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต
หลายเซลล์
๒. สังเกตและเปรี ยบเที ยบส่ วนประกอบ
สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

๓. ทดลองและอธิ บ ายหน้ า ที่ ข อง
ส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์

๔. ทดลองและอธิ บายกระบวนการ
สารผ่ า นเซลล์ โดยการแพร่
และออสโมซิส

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว และเซลล์
ของ สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ เช่น เซลล์พืช
และเซลล์สัตว์มีรูปร่ าง ลักษณะแตกต่างกัน
- นิ วเคลี ยส ไซโทพลาซึ ม และเยื่อหุ ้ มเซลล์
เป็ น ส่ วนประกอบส าคั ญ ของเซ ลล์ ที่
เหมือนกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
- ผนั งเซ ล ล์ แล ะ ค ล อ โรพ ล าส ต์ เป็ น
ส่ วนประกอบ ที่พบได้ในเซลล์พืช
- นิ วเคลี ยส ไซโทพลาซึ ม เยื่อหุ ้มเซลล์ แวคิ ว
โอล เป็ นส่ วนประกอบที่ ส าคัญของเซลล์
สัตว์ มีหน้าที่แตกต่างกัน
- นิ วเคลี ยส ไซโทพลาซึ ม เยื่อหุ ้มเซลล์ แวคิ ว
โอล ผนั งเซลล์ และคลอโรพลาสต์ เป็ น
ส่ วนประกอบที่ ส าคัญของเซลล์ พื ช มี หน้ าที่
แตกต่างกัน
- การแพร่ เป็ นการเคลื่ อ นที่ ข องสาร จาก
บริ เวณที่ มี ค วามเข้ม ข้น สู งไปสู่ บ ริ เวณที่ มี
ความเข้มข้นต่า
- ออสโมซิ สเป็ น การเคลื่อนที่ของน้ าผ่านเข้า
และออกจากเซลล์ จากบริ เวณที่มีความ
เข้มข้นของสารละลายต่าไปสู่ บริ เวณที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายสู ง โดยผ่านเยือ่
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๑๐๐
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่
จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงของพืช และอธิ บายว่าแสง
คลอโรฟิ ลล์ แก๊ส คาร์ บอนไดออกไซด์ น้ า เป็ นปั จจัยที่
จาเป็ นต้องใช้ในการสังเคราะห์
ด้วยแสง
๖. ทดลองและอธิ บ ายผลที่ ได้จาก
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
๗. อธิบายความสาคัญของกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ด้ว ยแสงของพื ช ต่ อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม

๘. ทดลองและอธิ บ ายกลุ่ ม เซลล์ที่
เกี่ ยวข้องกับ การล าเลี ยงน้ าของ
พืช
๙. สั งเกตและอธิ บ ายโครงสร้ างที่
เกี่ ย วกั บ ระบบล าเลี ย งน้ าและ
อาหารของพืช

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เลือกผ่าน
- แสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
และน้ า เป็ นปั จจัยที่จาเป็ นต่อกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

- น้ าตาล แก๊สออกซิ เจนและน้ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช
- กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวติ
และต่อสิ่ งแวดล้อมใน ด้านอาหาร การ
หมุนเวียนของแก๊สออกซิ เจนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
- เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ าเป็ นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรี ยง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก ลาต้น จนถึงใบ ทา
หน้าที่ ในการลาเลียงน้ าและธาตุอาหาร
- เนื้ อเยื่อลาเลียงน้ าและเนื้ อเยื่อลาเลียงอาหาร
เป็ นกลุ่ ม เซลล์ ที่ อ ยู่ คู่ ข นานกั น เป็ นท่ อ
ล าเลี ย ง จากราก ล าต้ น ถึ ง ใบ ซึ่ งการ
จัดเรี ยงตัวของท่อลาเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน
- เนื้ อเยื่อลาเลี ยงน้ า ทาหน้าที่ ในการลาเลี ยง
น้ าและธาตุ อ าหารจากรากสู่ ใบ ส่ วน
เนื้ อเยื่ อ ล าเลี ย งอาหารท าหน้ า ที่ ล าเลี ย ง
อาหารจากใบสู่ ส่วนต่างๆ ของพืช
- การคายน้ ามีส่วนช่ วยในการลาเลียงน้ าของ
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๑๐๑
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑๐. ทดลองและอธิ บายโครงสร้างของ
ดอกที่ เกี่ ยวข้องกับการสื บพันธุ์
ของพืช
๑๑. อธิ บ ายกระบวนการสื บ พัน ธุ์
แบบอาศัยเพศของพืชดอกและ
การสื บ พัน ธุ์ แ บบไม่ อ าศัย เพศ
ของพื ช โดยใช้ส่ วนต่ างๆ ของ
พืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์

๑ ๒ . ท ด ล อ งแ ล ะ อ ธิ บ าย ก าร
ตอบสนองของพื ช ต่ อ แสง น้ า
และการสัมผัส
๑๓. อธิ บ ายหลัก การและผลของ
การใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพใน
การขยายพัน ธุ์ ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์
เพิ่ ม ผล ผลิ ตของพื ชแล ะน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

พืช
- เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียเป็ นโครงสร้าง
ที่ใช้ในการสื บพันธุ์ของพืชดอก
- กระบวนการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
ดอกเป็ นการปฏิ สนธิ ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผูแ้ ละเซลล์ไข่ในออวุล
- การแตกหน่ อ การเกิ ดไหล เป็ นการสื บพันธุ์
ของพื ช แบบไม่ อ าศั ย เพศ โดยไม่ มี ก าร
ปฏิสนธิ
- ราก ลาต้น ใบ และกิ่งของพืชสามารถนาไปใช้
ขยายพันธุ์พืชได้
- พืชตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอก โดยสังเกต
ได้จ ากการเคลื่ อ นไหวของส่ ว นประกอบ
ของพืช ที่มีต่อแสง น้ า และการสัมผัส
- เทคโนโลยีชี วภาพ เป็ นการใช้เทคโนโลยี
เพื่อ ทาให้สิ่งมีชีวิตหรื อองค์ประกอบของ
สิ่ งมีชีวติ มีสมบัติตามต้องการ
- การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ พื ช พัน ธุ วิ ศ วกรรม
เป็ น เท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ าพ ที่ ใช้ ใน ก าร
ขยายพันธุ์ ปรั บปรุ งพันธุ์ และเพิ่มผลผลิ ต
ของพืช
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๑๐๒
ชั้น
ม. ๒

ตัวชี้วดั
๑. อธิ บ ายโค รงส ร้ า งแล ะก าร
ทางานของระบบ ย่อยอาหาร
ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด ระบบ
หายใจ ระบบขับ ถ่ า ย ระบบ
สื บพัน ธุ์ ของมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์
รวมทั้ งระบ บ ป ระส าท ของ
มนุษย์

-

-

๒. อธิ บายความสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของ มนุ ษย์และนาความรู ้
ไปใช้ประโยชน์

-

๓. สั ง เกตและอธิ บ ายพฤติ ก รรม
ของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้าภายนอกและภายใน

-

๔. อธิ บายหลักการและผลของการ
ใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพในการ
ขยายพัน ธุ์ ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ และ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ของสั ต ว์ แ ละน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

-

๕. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิ บ าย

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์
และระบบประสาทของมนุ ษ ย์ ในแต่ ล ะ
ระบบ ประกอบด้วยอวัย วะหลายชนิ ดที่
ทางานอย่างเป็ นระบบ
ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่ าย ระบบสื บพันธุ์
ของสัตว์ ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่
ทางานอย่าง เป็ นระบบ
ระบบย่อ ยอาหาร ระบบหมุ น เวีย นเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์
ของมนุ ษ ย์ใ นแต่ ล ะระบบมี ก ารท างานที่
สั ม พัน ธ์ ก ัน ท าให้ ม นุ ษ ย์ด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้
อย่างปกติ ถ้าระบบใดระบบหนึ่ งท างาน
ผิด ปกติ ย่อ มส่ งผลกระทบต่ อ ระบบอื่ น ๆ
ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลรักษาสุ ขภาพ
แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็ นสิ่ งเร้ า
ภายนอก ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงระดับ สาร
ใน ร่ างกาย เช่ น ฮอร์ โ มน จัด เป็ นสิ่ ง เร้ า
ภายใน ซึ่ งทั้ง สิ่ งเร้ า ภายนอกและสิ่ งเร้ า
ภายในมี ผลต่อมนุ ษย์และสัตว์ ทาให้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา
เทคโนโลยีชี วภาพเป็ นการใช้เทคโนโลยี
เพื่อ ทาให้สิ่งมีชีวิตหรื อองค์ประกอบของ
สิ่ งมีชีวติ มีสมบัติตามต้องการ
การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน
เป็ น การใช้ เท คโน โลยี ชี วภาพ ใน การ
ขยายพันธุ์ ปรั บปรุ งพันธุ์ และเพิ่ มผลผลิ ต
ของสัตว์
แป้ ง น้ าตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เป็ น
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๑๐๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
สารอาหารในอาหารมี ป ริ ม าณ
พ ลั ง ง า น แ ล ะ สั ด ส่ ว น ที่
เหมาะสมกับเพศและวัย

๖. อภิ ป รายผลของสารเสพติ ดต่ อ
ระบบต่ าง ๆ ของร่ า งกาย และ
แนวทางในการป้ องกัน ตนเอง
จากสารเสพติด
ม.๓
ม. ๔-ม. ๖ ๑. ทดลองและอธิ บ ายการรั ก ษา
ดุลยภาพของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ

๒. ทดลองและอธิ บ ายกลไกการ
รักษาดุลยภาพของน้ าในพืช

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สารอาหารและสามารถทดสอบได้
- การบ ริ โภ ค อาห าร จ าเป็ น ต้ องให้ ได้
สารอาหาร ที่ครบถ้วนในสัดส่ วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย และได้รับปริ มาณพลังงานที่
เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย
- สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่างๆ
ของร่ างกาย ท าให้ ระบบเหล่ านั้นท าหน้ าที่
ผิดปกติ ดังนั้นจึ งต้องหลี กเลี่ ยงการใช้สาร
เสพติด และหาแนวทางในการป้ องกันตนเอง
จาก สารเสพติด
- สารต่ า ง ๆ เคลื่ อ นที่ ผ่ า นเข้า และออกจาก
เซลล์ ตลอดเวลา เซลล์จึงต้องมีการรักษา
ดุ ล ยภาพ เพื่ อ ให้ ร่ า งกายของสิ่ งมี ชี วิ ต
ดารงชีวติ ได้ตามปกติ
- เซลล์ มี การล าเลี ยงสารผ่ านเซลล์ โดยวิ ธี การแพร่
การออสโมซิ ส การล าเลี ยงแบบฟาซิ ลิ เทต
การล าเลี ย งแบบใช้ พ ลั ง งาน และการ
ลาเลียงสารขนาดใหญ่
- สิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียวมีการลาเลียงสารเกิดขึ้น
ภายในเซลล์เพี ย งหนึ่ ง เซลล์ แต่ สิ่ ง มี ชี วิ ต
หลายเซลล์ตอ้ งอาศัยการทางานประสานกัน
ของเซลล์จานวนมาก
- พื ช มี ก ลไกในการรั ก ษาดุ ล ยภาพของน้ า
โดยมี การควบคุ มสมดุ ลระหว่างการคายน้ า
ผ่านปากใบ และการดูดน้ าที่ราก
- การเปิ ดปิ ดของปากใบเป็ นการควบคุมอัตรา
การคายน้ าของพืช ซึ่ งช่ วยในการรักษาดุลย
ภาพของน้ าภายในพื ชให้มี ความชุ่ ม ชื้ นใน
ระดับที่พอเหมาะ
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๑๐๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. สื บ ค้น ข้อมู ล และอธิ บ ายกลไก
การควบคุ ม ดุ ล ยภาพของน้ า
แร่ ธาตุ และอุ ณหภูมิของมนุ ษย์
และสัตว์อื่น ๆ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

-

-

-

-

-

-

-

๔. อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ระบบภู มิ คุ ้ม กัน -

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ไตเป็ นอวัยวะสาคัญ ในการรักษาดุ ล ยภาพ
ของน้ าและสารต่ า ง ๆ ในร่ า งกาย ซึ่ งมี
โครงสร้างและการทางานร่ วมกับอวัยวะอื่น
ภายในไตมี หน่ วยไต ของเหลวที่ ผ่านเข้าสู่
หน่วยไตส่ วนหนึ่ งจะถูกดูดซึ มกลับสู่ หลอด
เลื อด ส่ วนที่ไม่ถูกดูดซึ มกลับจะผ่านไปยัง
ท่อปั สสาวะ
ยูเรี ย โซเดี ยมไอออน และคลอไรด์ไอออน
เป็ นของเสี ยจากกระบวนการเมแทบอลิซึม
จะถูกขับออกจากไตไปพร้อมกับปั สสาวะ
อะมีบาและพารามี เซี ยมเป็ นสิ่ งมี ชีวิตเซลล์
เดี ย วที่ มี โ ครงสร้ า งภายในเซลล์ ที่ เรี ย กว่า
คอนแทร็ ก ไทล์ แวคิ ว โอลในการก าจัด น้ า
และของเสี ยออกจากเซลล์
ปลาน้ า จื ด มี เซลล์ บ ริ เวณเหงื อ กที่ น้ า เข้า สู่
ร่ างกาย ได้โดยการออสโมซิ ส ส่ วนปลา
น้ าเค็ ม ป้ องกั น การสู ญ เสี ยน้ าออกจาก
ร่ า งกายโดยมี ผิ ว หนั ง และเกล็ ด ที่ ป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ แ ร่ ธ าตุ จากน้ า ทะเลซึ ม เข้า สู่ ร่างกาย
และที่ บ ริ เวณเหงื อ กมี ก ลุ่ ม เซลล์ ซ่ ึ งขับ แร่
ธาตุส่วนเกินออกโดยวิธีการลาเลียงแบบใช้
พลังงาน
มนุ ษย์มี กลไกในการควบคุ มอุ ณ หภู มิ ของ
ร่ างกายให้อยู่ในสภาวะที่ เหมาะสม โดยศู นย์
ควบคุมอุณหภูมิจะอยูท่ ี่สมองส่ วนไฮโพทาลามัส
สั ต ว์เลื อ ดอุ่ น สามารถรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ข อง
ร่ างกาย ให้เกื อบคงที่ได้ในสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ส่ วนสัตว์เลื อดเย็น อุณหภูมิร่างกาย
จะแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อม
ร่ า งกายมนุ ษ ย์ มี ภู มิ คุ ้ม กั น ซึ่ งเป็ นกลไก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
ของร่ างกายและนาความรู ้ ไปใช้
ในการดูแลรักษาสุ ขภาพ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ในการป้ องกันเชื้ อโรคหรื อสิ่ งแปลกปลอม
เข้าสู่ ร่างกาย
- ผิ ว หนั ง เซลล์ เม็ ด เลื อ ดขาวและระบบ
น้ าเหลื องเป็ นส่ วนส าคัญ ของร่ างกายที่ ท า
หน้า ที่ ป้ องกัน และท าลายเชื้ อ โรคและสิ่ ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ ร่างกาย
- ระบบภูมิคุม้ กันมี ความสาคัญยิ่งต่อร่ างกาย
ม นุ ษ ย์ ก าร รั บ ป ร ะ ท าน อ าห าร ที่ ถู ก
สุ ข ลัก ษณะ การออกก าลัง กาย การดู แ ล
สุ ขอนามัย ตลอดจนการหลี กเลี่ยงสารเสพ
ติด และพฤติกรรมที่เสี่ ยงทางเพศ และการ
ได้รับวัคซี นในการป้ องกันโรคต่าง ๆ ครบ
ตามกาหนด จะช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและ
รักษาภูมิคุม้ กันของร่ างกายได้

สาระที่ ๑ สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม วิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑. สั ง เกตและอธิ บ ายลั ก ษณะ
ของโครโมโซมที่ มี ห น่ วย
พั น ธุ ก ร ร ม ห รื อ ยี น ใ น
นิวเคลียส

- เมื่ อมองเซลล์ผ่านกล้องจุ ลทรรศน์จะเห็ น
เส้นใยเล็กๆ พันกันอยูใ่ นนิวเคลียส เมื่อเกิด
การแบ่ง เซลล์ เส้ นใยเหล่ านี้ จะขดสั้นเข้า
จ น มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น ท่ อ น สั้ น เรี ย ก ว่ า
โครโมโซม
- โครโมโซมประกอบด้ ว ยดี เอ็ น เอและ
โปรตีน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๖
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. อธิ บายความส าคั ญ ของสาร
พันธุ กรรมหรื อดี เอ็นเอ และ
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม

-

๓. อภิปรายโรคทางพันธุ กรรมที่
เกิ ดจากความผิดปกติ ข องยีน
และโครโมโซมและนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

-

-

-

-

๔. ส ารว จแ ล ะ อ ธิ บ าย ค ว าม
หลากหลายทางชี ว ภาพใน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ท าให้ สิ่ งมี ชี วิ ต
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างสมดุล

-

๕. อ ธิ บ า ย ผ ล ข อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชี วภาพที่มีต่อ
ม นุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ยีนหรื อหน่วยพันธุ กรรมเป็ นส่ วนหนึ่งที่อยู่
บนดีเอ็นเอ
เซลล์หรื อสิ่ งมี ชี วิต มี ส ารพัน ธุ ก รรมหรื อ
ดี เอ็ น เอ ที่ ค ว บ คุ ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก าร
แสดงออก
ลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรมที่ ค วบคุ ม ด้วยยีน
จากพ่อและแม่ส ามารถถ่ ายทอดสู่ ลู กผ่าน
ทางเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ
โรคธาลั ส ซี เมี ย ตาบอดสี เป็ นโรคทาง
พันธุ กรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
กลุ่ ม อาการดาวน์ เป็ นความผิ ด ปกติ ข อง
ร่ าง ก าย ซึ่ ง เกิ ด จ าก ก าร ที่ มี จ าน ว น
โครโมโซมเกินมา
ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคทางพันธุ กรรมสามารถ
นาไปใช้ในการป้ องกันโรค ดูแลผูป้ ่ วยและ
วางแผนครอบครัว
ความห ลากห ลายท างชี วภาพ ที่ ท าให้
สิ่ งมี ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งสมดุ ล ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความ
ห ล าก ห ล าย ข อ ง ร ะ บ บ นิ เว ศ ค ว าม
หลากหลายของชนิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
การตัดไม้ทาลายป่ าเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้
เกิดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชี วภาพ
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
สัตว์ พืชและสิ่ งแวดล้อม
การใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรู พืชและสัตว์
ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งมี ชีวิตทั้งมนุ ษย์ สั ตว์และพื ช
ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
๖. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
และสิ่ งแวดล้อม
ม. ๔-ม. ๖ ๑. อธิ บายกระบวนการถ่ ายทอด
สารพันธุ กรรม การแปรผัน
ทางพันธุ กรรม มิวเทชัน และ
การเกิ ดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

-

-

-

-

-

๒. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายผล
ของเทคโนโลยี ชี วภาพที่มี
ต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมและ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ผลของเทคโนโลยีชี วภาพ มี ป ระโยชน์ ต่อ
มนุ ษ ย์ ทั้ง ด้า นการแพทย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
สิ่ งมี ชี วิ ต มี ก ารถ่ ายท อด ลั ก ษ ณ ะ ท าง
พันธุ กรรม จากพ่อแม่มาสู่ รุ่นลูกหลานได้
ซึ่งสังเกตได้จากลักษณะที่ปรากฏ
ดีเอ็นเอเป็ นนิ วคลีโอไทด์สายยาวสองสายพัน
กั น เป็ น เก ลี ย ว คู่ ว น ข ว า แ ต่ ล ะ ส าย
ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์นบั ล้านหน่วย ซึ่ ง
มี โครงสร้ างประกอบด้ วยน้ าตาลเพนโทส
ไนโตรเจนเบส สี่ ชนิดและหมู่ฟอสเฟต โดยที่
ล าดับเบสของนิ วคลี โอไทด์ จะมี ข้อมู ลทาง
พันธุ กรรมบันทึกอยู่
มิ ว เท ชั น เป็ น ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท าง
พันธุ กรรมในระดับยีนหรื อโครโมโซม ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นกับ
ดีเอ็นเอ โดยมิวเทชันที่เกิ ดในเซลล์สืบพันธุ์
สามารถถ่ายทอดไปสู่ รุ่นลูกและหลานได้
การแปรผันทางพันธุ กรรมทาให้สิ่งมีชีวิตที่
เกิดใหม่มีลกั ษณะที่แตกต่างกันหลากหลาย
ชนิ ด ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
มนุ ษย์นาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
พั น ธุ วิ ศ ว ก รรม ก ารโค ล น แ ล ะ ก าร
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ มาใช้ในการพัฒนาให้เกิ ด
ความก้า วหน้ า ในด้านต่ า ง ๆ มากขึ้ น และ
แพร่ หลาย
การใช้เทคโนโลยีชี วภาพที่ ส ร้ างสิ่ งมี ชี วิต ใหม่
เกิ ดขึ้ น หรื อสิ่ งมี ชีวิตที่ มีการดัดแปรพันธุ กรรม
ส่ งผลกระทบทั้งทางด้านที่ เป็ นประโยชน์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายผล
ของความหลากหลายทาง
ชี วภาพ ที่ มี ต่ อ ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม

-

-

-

๔. อธิ บ ายกระบวนการคัด เลื อ ก ตามธรรมชาติ และ ผลของ
การคัดเลื อกตามธรรมชาติ ต่อ
ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ -

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
และโทษต่อสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่ งมี
สิ่ งมี ชี วิ ต อาศั ย อยู่ ม ากมายหลายสปี ชี ส์
สิ่ งมี ชี วิ ต ส ปี ชี ส์ เดี ยวกั น ก็ ยั ง มี ค วาม
หลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางชี ว ภาพส่ ง ผลท าให้
มนุ ษย์ และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์
ในแง่ของการเป็ นอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่ ง
สื บ พัน ธุ์ แ ละขยายพัน ธุ์ ท าให้ สิ่ งมี ชี วิ ต
สามารถดารงพันธุ์อยูไ่ ด้
สิ่ งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชี วภาพ มี
ความต้องการปั จจัยต่าง ๆ ในการดารงชี วิต
แตกต่างกันซึ่ งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศบนโลกได้
สิ่ งมีชีวิตแต่ละสปี ชี ส์จะมีความหลากหลาย
ที่ แตกต่างกัน สิ่ งมี ชี วิตในสปี ชี ส์ เดี ย วกัน
จะผสมพันธุ์และสื บลูกหลานต่อไปได้
การคัดเลื อกตามธรรมชาติ จะส่ งผลท าให้
ลัก ษณะพัน ธุ ก รรมของประชากรในกลุ่ ม
ย่อยแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปจนกลายเป็ น
สปี ชี ส์ใหม่ทาให้เกิ ดเป็ นความหลากหลาย
ของสิ่ งมีชีวติ

สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่ งแวดล้ อม
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เข้ า ใจสิ่ งแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ งแวดล้ อ มกั บ สิ่ งมี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่ งมี ชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิ เวศ มี กระบวนการสื บเสาะ
หา
ความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐๙
ม. ๒

-

-

ม. ๓

๑. ส ารวจระบบนิ เวศต่ า งๆใน
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ อ ธิ บ า ย
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
องค์ ป ระกอบภายในระบบ
นิเวศ
๒. วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ ธิ บ า ย
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอด
พลัง งานของสิ่ งมี ชี วิ ต ในรู ป
ขอ งโซ่ อาห ารแล ะ ส ายใย
อาหาร
๓. อธิ บ ายวั ฏ จั ก รน้ า วั ฏ จั ก ร
คาร์ บ อน และความส าคัญ ที่ มี
ต่อระบบนิเวศ

- ระบบนิ เวศในแต่ล ะท้องถิ่ นประกอบด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบ
ทางชี วภาพเฉพาะถิ่ น ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วข้อง
สัมพันธ์กนั
- สิ่ งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั โดยมี
การถ่ ายทอดพลังงานในรู ป ของโซ่ อาหาร
และสายใยอาหาร

- น้ าและคาร์ บอนเป็ นองค์ ป ระกอบใน
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งไม่มีชีวติ
- น้ าและคาร์ บ อนจะมี ก ารหมุ น เวี ย นเป็ น
วัฏ จัก รในระบบนิ เวศ ท าให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
ระบบนิเวศนาไปใช้ประโยชน์ได้
๔. อธิ บายปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ - อัตราการเกิ ด อัตราการตาย อัตราการอพยพ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข น า ด ข อ ง
เข้า และอัตราการอพยพออกของสิ่ งมีชีวิต มี
ประชากรในระบบนิเวศ
ผลต่อ การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
ในระบบ นิเวศ
ม. ๔-ม. ๖

๑. อธิ บายดุ ล ยภาพของระบบ - ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความสมดุลได้
นิเวศ
ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ต่ าง ๆ ที่
เอื้ ออานวยต่อ การดารงชี วิตของสิ่ งมีชีวิต
ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในระบบนิ เวศ จนท าให้ เกิ ด
ความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลก
๒. อ ธิ บ า ย ก ร ะ บ ว น ก า ร - ระบบนิ เวศในโลกที่มีความหลากหลาย มี
เป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ท น ที่ ข อ ง
ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ต่ าง ๆ เกิ ด ขึ้ น อ ยู่
สิ่ งมีชีวติ
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติหรื อการเปลี่ ยนแปลง
ที่ เกิ ด จ าก ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ผู ้ ก ร ะ ท า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ อาจส่ งผลท าให้ ระบบ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๐
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

-

-

ม. ๒

-

-

๓. อธิ บ ายความส าคัญ ของความ หลากหลายทางชี ว ภาพ และ
เสนอแนะแนวทางในการดูแล
และรักษา

-

-

นิเวศเสี ยสมดุลได้
เมื่ อระบ บ นิ เวศเสี ยส ม ดุ ล จะเกิ ดก าร
เปลี่ยนแปลง แทนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้น
การเปลี่ ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติ ข อง
ระบ บ นิ เวศย่ อ มส่ งผลท าให้ เกิ ด ก าร
เปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของสิ่ งมี ชีวิตในระบบ
นิเวศนั้นด้วย
ความหลากหลายทางชี วภาพมีความสาคัญ
ต่อสิ่ งมีชีวิต สิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ดมีความสาคัญ
ต่ อ ระบบนิ เวศ ถ้า สิ่ ง มี ชี วิต ชนิ ด ใดชนิ ด
หนึ่ งถู กท าลายหรื อสู ญหายไป ก็จะส่ งผล
กระทบต่ อความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิต
อื่น ๆ ในระบบนิเวศด้วย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพของระบบ
นิ เวศหนึ่ งยังอาจเกื้อกูลต่อระบบนิ เวศอื่น ๆ
ได้ดว้ ย
ความหลากหลายทางชี วภาพมีความสาคัญ
ต่ อ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ใ ช้ประโยชน์ จากความ
หลากหลาย ทางชี วภาพมากมาย การใช้ที่
ขาดความระมัดระวังอาจส่ งผลกระทบต่ อ
ความหลากหลายทางชี วภาพได้ ซึ่ งทุ กคน
ควรมีส่วนร่ วมในการดูแลและรักษา

สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่ งแวดล้ อม
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และโลกนาความรู ้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๑
ชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑. วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น
และเสนอแนวทางในการแก้ไ ข
ปัญหา
๒. อธิ บ ายแนวทางการรั กษาสมดุ ล
ของระบบนิเวศ

๓. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน

๔. วิ เ คราะห์ แล ะอธิ บ ายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๕. อภิ ป รายปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

- สภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ใน
ท้องถิ่น เกิดจากการกระทาของธรรมชาติและ มนุษย์
- ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ เกิ ดขึ้ น ควรมี แนวทางในการดู แลรั ก ษา
และป้ องกัน
- ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุม
จานวนผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ผูส้ ลายสารอินทรี ย ์
ให้ มี ป ริ ม าณ สั ด ส่ ว น และการกระจายที่
เหมาะสม
- การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืนและ
การดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม เป็ นการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุม้ ค่า
ด้วยการใช้ซ้ า นากลับมาใช้ใหม่ ลดการ
ใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ชนิ ดเดิ ม
ซ่ อ มแซมสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เป็ นวิธี ก ารใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
- การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ค วรค านึ ง ถึ ง
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยคานึ งถึ ง
ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผลและ
การเตรี ยมตัวให้พร้ อมที่จะรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม อาจเกิดจากมลพิษทางน้ า
มลพิษทางเสี ยง มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
ดิน
- แนวทางการแก้ปั ญ หามี ห ลายวิ ธี เริ่ ม จาก
ศึ ก ษ าแห ล่ งที่ ม าของปั ญ ห า เส าะห า

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

๖. อภิ ป รายและมี ส่ ว นร่ ว มในการ ดู แลและอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
ม. ๔-ม. ๖ ๑. วิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หา สาเหตุ ขอ งปั ญ ห าสิ่ งแวดล้ อ ม แล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นระดั บ
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และ
ระดับโลก
-

-

๒. อภิ ป รายแนวทางในการป้ องกัน แก้ไข ปั ญหา สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
-

๓. วางแผนและดาเนิ นการเฝ้ าระวัง อนุ รักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
กระบวนการในการแก้ปั ญหา และทุ กคนมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหานั้น
การดูแลและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่ น
ให้ยงั่ ยืน ควรได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
และต้องเป็ นความรับผิดชอบของทุกคน
ความสั มพั น ธ์ ซ่ ึ งกั น แล ะกั น ระห ว่ า ง
สิ่ งมี ชี วิ ต กั บ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อระหว่ า ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ด้ ว ย กั น มี
ความสั มพันธ์ กนั หลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
การเพิ่ มขึ้ นของประชากรมนุ ษย์ส่ งผลให้ มี
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้
ทรั พยากรธรรมชาติ ลดจานวนลง และเกิ ด
ปั ญหามลพิษทางด้านต่าง ๆ ตามมา
ปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นมีดว้ ยกันหลายสาเหตุ
บางปั ญหามี ผ ลกระทบเกิ ด ขึ้ นในระดั บ
ท้ อ ง ถิ่ น บ าง ปั ญ ห าส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ
ระดับประเทศ และบางปั ญหามีความรุ นแรง
จนเป็ นปัญหาระดับโลก
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่
อย่ า ง จ ากั ด จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ด้ ว ยค วาม
ระมัด ระวัง และไม่ ใ ห้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมที่อยูใ่ นสภาพเสื่ อมโทรม หรื อ
เกิด เป็ นมลพิษที่เป็ นผลเนื่ องมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องหาแนวทางในการ
ป้ องกั น แก้ ไ ข ฟื้ นฟู ใ ห้ ก ลั บ มี ส ภาพที่
สามารถใช้การได้
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควรต้อง
มีการเฝ้ าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา ซึ่งทุกคน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
และทรัพยากรธรรมชาติ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ควรร่ วมกั น ปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิ ดการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓. ๑ เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ ง
ที่เรี ยนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
๑. ทดลองและจ าแนกสารเป็ น
กลุ่มโดยใช้เนื้ อสารหรื อขนาด
อนุ ภาคเป็ นเกณฑ์ และอธิ บาย
สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม

๒. อธิ บ ายสมบัติและการเปลี่ ย น
ส ถ าน ะ ข อ ง ส าร โ ด ย ใ ช้
แบบจาลองการจัดเรี ยงอนุภาค
ของสาร

-

-

-

-

๓. ทดลองและอธิ บายส มบั ติ
ค วาม เป็ น ก รด เบ ส ข อ ง
สารละลาย

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เมื่ อ ใช้เนื้ อ สารเป็ นเกณฑ์ จาแนกสารได้
เป็ นสารเนื้ อเดียวและสารเนื้ อผสม ซึ่ งสาร
แต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน
เมื่ อ ใช้ ข นาดอนุ ภ าคของสารเป็ นเกณฑ์
จาแนกสารเป็ นสารแขวนลอย คอลลอยด์และ
สารละลาย ซึ่ งสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน
สี รู ปร่ าง ขนาด ความแข็ง ความหนาแน่ น
จุ ด เดื อ ด จุ ด หลอมเหลว เป็ นสมบัติ ท าง
กายภาพของสาร ความเป็ นกรด- เบส
ความสามารถในการรวมตัวกับ สารอื่ น ๆ
การแยกสลายของสารและการเผาไหม้ เป็ น
สมบัติทางเคมี
สารในสถานะต่าง ๆ มี ลกั ษณะการจัดเรี ยง
อนุ ภาค ระยะห่ างระหว่างอนุ ภาค และแรง
ยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคแตกต่ างกัน ซึ่ ง
สามารถใช้แบบจาลองการจัดเรี ยงอนุ ภาค
ของสารอธิ บายสมบัติบางประการของสาร
ได้
สารละลายที่ มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย อาจจะมี
สมบัติเป็ นกรด กลาง หรื อเบส ซึ่ งสามารถ
ทดสอบได้ด้วยกระดาษลิ ตมัส หรื ออิ นดิ เค
เตอร์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
๔. ต ร ว จ ส อ บ ค่ า pH ข อ ง
สารละลายและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

-

-

ม.๒

๑. ส ารวจและอธิ บ ายองค์ป ระกอบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบ

-

-

๒. สื บ ค้นข้อมู ลและเปรี ยบเที ยบ
สมบั ติ ข องธาตุ โ ลหะ ธาตุ
อโลหะ ธาตุก่ ึ งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี และนาความรู ้ ไป
ใช้ประโยชน์

-

-

๓. ทดลองและอธิบายการหลักการ
แยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก
การสกัด การกลัน่ และโครมาโทกราฟี
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.๓
ม.๔-ม.๖ ๑. สื บค้นข้อมูลและอธิบาย

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความเป็ นกรด - เบสของสารละลายระบุ
เป็ นค่า pH ซึ่ งตรวจสอบได้ด้วยเครื่ องมื อ
วัดค่า pH หรื อยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน อาจมี
ความเป็ นกรดเบสแตกต่ า งกั น จึ ง ควร
เลื อกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเองและ
สิ่ งแวดล้อม
ธาตุ เป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยอะตอม
ชนิ ดเดียวกันและไม่สามารถแยกสลายเป็ น
สารอื่นได้อีกโดยวิธีการทางเคมี
ส า ร ป ร ะ ก อ บ เป็ น ส า ร บ ริ สุ ท ธิ์ ที่
ประกอบด้ ว ยธาตุ ต้ ัง แต่ ส องธาตุ ข้ ึ นไป
รวมตัวกันด้วยอัตราส่ วนโดยมวลคงที่ และ
มี สมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิ มของธาตุ ที่
เป็ นองค์ประกอบ
ธาตุ แ ต่ ล ะชนิ ด มี ส มบั ติ บ างประการที่
คล้ า ยกั น และแตกต่ า งกั น จึ ง สามารถ
จาแนกกลุ่ ม ธาตุ ต ามสมบัติ ข องธาตุ เป็ น
ธาตุ โ ลหะ กึ่ งโลหะ อโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี
ในชี วิ ต ประจ าวัน มี ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ าง ๆ ที่ ผ ลิ ต มาจากธาตุ แ ละ
สารประกอบ จึ ง ควรเลื อ กใช้ ใ ห้ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมปลอดภัย และยัง่ ยืน
การกรอง การตกผลึ ก การสกัด การ
กลัน่ และโครมาโทกราฟี เป็ นวิธีการแยก
สารที่ มีหลักการแตกต่างกัน และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

- นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ข้อ มู ล จากการศึ ก ษา
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
โครงสร้างอะตอม และ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
-

๒. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรี ยง อิเล็กตรอนในอะตอม
ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุ ดกับ
สมบัติของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา
๓. อธิบายการจัดเรี ยงธาตุและ
ทานายแนวโน้มสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ
๔. วิเคราะห์และอธิ บายการเกิด
พันธะเคมีในโครงผลึกและใน
โมเลกุลของสาร

-

-

๕. สื บค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว
และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
โครงสร้างอะตอม สร้างแบบจาลองอะตอม
แบบต่าง ๆ ที่มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง
อะตอมประกอบด้วยอนุ ภาคมูลฐานสาคัญ
๓ ช นิ ด คื อ โป รต อน นิ วตรอน แล ะ
อิเล็กตรอน จานวนโปรตอนในนิ วเคลี ย ส
เรี ยกว่า เลขอะตอม ผลรวมของจานวน
โปรตอนกั บ นิ ว ตรอนเรี ยกว่ า เลขมวล
ตัวเลขทั้งสองนี้ จะปรากฎอยู่ในสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ ของไอโซโทปต่าง ๆ ของธาตุ
อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุจะจัดเรี ยงอยู่
ในระดับพลังงานต่าง ๆ และในแต่ละระดับ
พลังงานจะมีจานวนอิเล็กตรอนเป็ นค่าเฉพาะ
อิ เล็ ก ตรอนในระดับ พลัง งานนอกสุ ดจะ
แสดงสมบัติบางประการของธาตุ เช่น ความเป็ น
โลหะ อโลหะ และเกี่ ยวข้องกับการเกิดปฏิ กิริยา
ของธาตุน้ นั
ตารางธาตุปัจจุบนั จัดเรี ยงธาตุตามเลขอะตอมและ
อาศัยสมบัติ ที่ คล้ ายกัน ท าให้ สามารถท านาย
แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุได้
แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างไอออนหรื ออะตอมของธาตุ
ให้อยู่รวมกันเป็ นโครงผลึ ก หรื อโมเลกุล เรี ยกว่า
พันธะเคมี
พัน ธะเคมี แ บ่ ง ออกเป็ น พัน ธะไอออนิ ก
พันธะโคเวเลนต์ และพันธะโลหะ
จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสาร มีความ
เกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาคของสาร
นั้น สารที่ อนุ ภาคยึดเหนี่ ยวกันด้วยแรงยึดเหนี่ ยว
หรื อพันธะเคมี ที่ แข็ งแรง จะมี จุ ดเดื อดและจุ ด
หลอมเหลวสู ง สารในสถานะของแข็ง อนุ ภาคยึด
เหนี่ ยวกันด้วยแรงที่ แข็ งแรงกว่าสารในสถานะ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๖
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ของเหลวและแก๊สตามลาดับ

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๒

ชั้น
ม. ๑

ม.๒

เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั
๑. ทดลองและอธิ บ ายวิธี เตรี ย ม
สารละลายที่มีความเข้มข้นเป็ น
ร้ อ ยละ และอภิ ป รายการน า
ความรู ้ เกี่ ยวกับ สารละลายไป
ใช้ประโยชน์

๒. ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและ
พ ลั ง งาน ของส าร เมื่ อส าร
เปลี่ ย นสถานะและเกิ ด การ
ละลาย
๓. ทดลองและอธิ บ ายปั จ จัย ที่ มี
ผลต่อการเปลี่ ยนสถานะ และ
การละลายของสาร
๑. ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลี่ ยนแปลงสมบัติ มวล และ
พลัง งานเมื่ อสารเกิ ดปฏิ กิ ริย า
เคมี รวมทั้งอธิ บายปั จจัยที่มีผล
ต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- สารละลายประกอบด้วยตัวละลายและตัว
ท าละลาย สารละลายที่ ระบุ ความเข้มข้นเป็ น
ร้ อยละหมายถึ ง สารละลายที่ มี อ ัต ราส่ ว น
ของป ริ มาณ ตั ว ละลาย ละลายอยู่ ใ น
สารละลายร้อยส่ วน
- ในชี วิตประจาวัน ได้มีก ารนาความรู้ เรื่ อง
ส ารละลายไป ใช้ ป ระโยชน์ ทางด้ า น
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์
และด้านอื่น ๆ
- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิ ดการ
ละลาย มวลของสารจะไม่ เปลี่ ย นแปลง
แต่สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
มี ก ารถ่ ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับ
สิ่ งแวดล้อม
- อุ ณ หภู มิ ความดัน ชนิ ด ของสารมี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร
- เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจเป็ นการดูดพลังงานความร้อน
หรื อคายพลังงานความร้อน
- อุณ หภูมิ ความเข้มข้น ธรรมชาติของสาร
แ ล ะ ตั ว เร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า มี ผ ล ต่ อ ก า ร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. ท ด ล อ ง อ ธิ บ าย แล ะ เขี ย น
สมการเคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าของ
สารต่ า ง ๆ และน าความรู ้ ไ ป
ใช้ประโยชน์

-

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร
สมการเคมีใช้เขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของส าร ซึ่ งมี ทั้ งส ารตั้ งต้ น และส าร
ผลิตภัณฑ์
ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิ เจน โลหะ
กับน้ า โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรด
กับคาร์ บอเนตเป็ นปฏิกิริยาเคมีที่พบทัว่ ไป
การเลื อกใช้ ว ัส ดุ แล ะส ารรอบ ตั ว ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
ปลอดภัยโดยคานึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
สารเคมี แ ละปฏิ กิ ริ ย าเคมี มี ท้ ัง ประโยชน์
และโทษต่ อสิ่ ง มี ชี วิตและสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

๓. สื บ ค้นข้อมูล และอภิ ปรายผล
ของสารเคมี ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ต่ อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม

-

๔. สื บ ค้นข้อมู ล และอธิ บ ายการ
ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
วิธีป้องกันและแก้ไขอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

- การใช้ ส ารเคมี ต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวัง
ป้ องกัน ไม่ให้เกิ ดอันตรายต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น โดยใช้ให้ถูกต้อง ปลอดภัยและคุม้ ค่า
- ผูใ้ ช้สารเคมีควรรู้จกั สัญลักษณ์เตือนภัยบน
ฉลาก และรู ้ วิ ธี ก ารแก้ ไ ข และการปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต้น เมื่ อ ได้รับ อัน ตรายจาก
สารเคมี
- ในชี วิ ต ประจ าวัน จะพบเห็ น ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
จานวนมาก ทั้งที่เกิ ดในธรรมชาติและมนุ ษย์
เป็ นผูก้ ระทา ปฏิ กิริยาเคมีเขียนแทนได้ดว้ ย
สมการเคมี
- มนุ ษย์นาสารเคมีมาใช้ประโยชน์ท้ งั ในบ้าน
ในทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรม แต่
สารเคมี บ างชนิ ดเป็ นอัน ตรายต่ อสิ่ ง มี ชี วิต

ม.๓ ม.๔-ม.๖ ๑. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการ
ของปฏิ กิริยาเคมี ท วั่ ไปที่ พบใน
ชี วิตประจาวัน รวมทั้งอธิ บายผล
ของสารเคมี ที่ มีต่อสิ่ งมี ชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๘
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
และสิ่ งแวดล้อม

๒. ทดลองและอธิ บ ายอัต ราการ - ปริ มาณของสารตั้ งต้ น หรื อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่อ
เปลี่ยนแปลงไปต่อหน่วยเวลาเรี ยกว่าอัตราการ
อัตราการเกิ ดปฏิ กิ ริยาเคมี และ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี และปริ มาณของสารที่
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เปลี่ ย นแปลงไปนั้ น อาจวัด จากค่ าความ
เข้มข้น ปริ มาตร หรื อมวลของสาร ซึ่ งขึ้นอยู่
กับลักษณะของสาร
- ความเข้ ม ข้ น พื้ นที่ ผิ ว อุ ณหภู มิ ตั ว เร่ ง
ปฏิ กิ ริ ยาเป็ นปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี การควบคุ มปั จจัยเหล่ านี้
เพื่อทาให้ปฏิ กิริยาเกิ ดขึ้ นในอัตราที่เหมาะสม
สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้
๓. สื บค้นข้อมูลและอธิ บายการเกิ ด - การสลายตัวของซากพื ชและซากสั ตว์ที่ ท ับ
ปิ โตรเลี ย ม กระบวนการแยก
ถมอยู่ใต้ทะเลอย่างต่ อเนื่ องภายใต้อุณหภู มิ
แก๊ ส ธรรมชาติ และการกลั่ น
และความดันสู งนานนับล้านปี จะเกิ ดเป็ น
ลาดับส่ วนน้ ามันดิบ
ปิ โตรเลี ย ม โดยมี ไ ด้ ท้ ั งสถานะของแข็ ง
ของเหลวหรื อแก๊ ส ซึ่ งมี สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนหลายชนิ ดรวมกันและอาจมี
สารประกอบอื่น ๆ ปะปนอยูด่ ว้ ย
- การนาแก๊สธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จะต้อง
ผ่านกระบวนการแยกแก๊ ส ส่ วนของเหลว
หรื อน้ ามันดิบจะแยกโดยการกลัน่ ลาดับส่ วน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๔. สื บ ค้น ข้อ มู ล และอภิ ป รายการ - มี เทน อี เทน โพรเพนและบิ ว เทน เป็ น
น าผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จ ากการแยก
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จากการแยกแก๊ส ธรรมชาติ
แก๊ ส ธรรมชาติ แ ละการกลั่ น
และกลัน่ ลาดับ ส่ วนน้ ามันดิ บ นามาใช้เป็ น
ล าดั บ ส่ วน น้ ามั น ดิ บ ไปใช้
เชื้ อเพลิ งและสารตั้งต้น ส่ วนผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ
ป ร ะ โ ย ช น์ ร ว ม ทั้ ง ผลของ
ซึ่ งมี จ าน วน อ ะต อ ม ค าร์ บ อ น เพิ่ ม ขึ้ น
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่ อสิ่ งมี ชี วิ ตและ
นาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
สิ่ งแวดล้อม
- การสัมผัสตัวทาละลายและไฮโดรคาร์ บอน
บางชนิดในรู ปของไอและของที่ใช้แล้ว อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ รวมถึงการกาจัด
อย่างไม่ถูกวิธีก็จะมีผลต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย
๕. ทดลองและอธิ บายการเกิ ดพอลิ - พอลิ เมอร์ เป็ นสารประกอบที่ โ มเลกุ ล มี
เมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์
ขนาดใหญ่ เกิ ดจากมอนอเมอร์ จานวนมาก
เชื่ อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ มีท้ งั ที่เกิ ด
ในธรรมชาติและสังเคราะห์ข้ ึน
- ปฏิ กิริยาที่มอนอเมอร์ รวมกันเป็ นพอลิ เมอร์
เรี ย กว่า ปฏิ กิ ริย าพอลิ เมอไรเซชัน ซึ่ งอาจ
เป็ นแบบควบแน่น หรื อแบบต่อเติม
- พอลิเมอร์ มีหลายชนิ ด แต่ละชนิ ดอาจมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกันและบางประการแตกต่างกัน
๖. อภิปรายการนาพอลิ เมอร์ ไปใช้ - พอลิเมอร์ นาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
ประโยชน์ รวมทั้งผลที่ เกิ ด จาก
ตามสมบัติของพอลิเมอร์ ชนิ ดนั้นๆ เช่น ใช้
การผลิ ต และใช้ พ อลิ เมอร์ ต่ อ
พลาสติกทาภาชนะ ใช้เส้นใยสังเคราะห์ทา
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
เครื่ องนุ่งห่ม
- พอลิ เมอร์ สังเคราะห์ ที่ นาไปใช้ประโยชน์ใน
ชี วิตประจาวัน บางชนิ ดสลายตัวยาก การใช้
อย่างฟุ่ มเฟื อยและไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิ ด
ปั ญหาต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๐
๗. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ
ประโยชน์ และปฏิกิริยา
บางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต

- คาร์ โบไฮเดรตจัด เป็ นแหล่ ง พลัง งานของ
สิ่ งมีชีวิต พบได้ทวั่ ไปในชี วติ ประจาวัน เช่น
น้ าตาล แป้ ง เซลลูโลสและไกลโคเจน โดยมี
น้ าตาลเป็ นหน่ วยย่อยสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
ธาตุ C H และ O การตรวจสอบชนิ ด ของ
น้ าตาลทา ได้โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์

๘. ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ - ไขมันและน้ ามัน เป็ นสารประกอบไตรกลี เซอไรด์
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ป ฏิ กิ ริ ย า
เกิ ดจากการรวมตัวของกรดไขมันกับ กลี เซ
บางชนิดของไขมันและน้ ามัน
อรอล กรดไขมัน มี ท้ ัง ชนิ ด อิ่ ม ตัว และไม่
อิ่ ม ตั ว ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้ โ ดยใช้
สารละลายไอโอดีน
- ไขมัน และน้ ามัน น ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ท้ งั
การบริ โภคและใช้ใน อุ ต สาหกรรม การ
บริ โภคไขมันที่ขาดความระมัดระวังจะเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพได้
๙. ทดลองและอธิ บายองค์ประกอบ - โปรตี น เป็ นสารที่ ช่ วยในการเจริ ญเติ บ โต
ประโยชน์ และปฏิ กิ ริ ยาบาง
เสริ มสร้ างและซ่ อมแซมเนื้ อเยื่อ หน่ วยย่อย
ชนิ ด ขอ งโป รตี น แล ะก รด
ของโปรตี น คื อกรดอะมิ โนซึ่ งมี ท้ ังกรดอะมิ โน
นิวคลีอิก
จาเป็ นและไม่ จ าเป็ น มี ธ าตุ อ งค์ป ระกอบ
สาคัญคือ C H O N การทดสอบโปรตีนใน
อาหารใช้สารละลาย CuSO๔ กับ NaOH
- กรดนิ วคลี อิ ก เป็ นสารโมเลกุ ล ใหญ่ ค ล้า ย
โปรตี น ประกอบด้ว ย ธาตุ C H O N ที่
พบในเซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต มี ๒ ชนิ ด คื อ
DNA แ ล ะ RNA ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม
สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์
มี
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องและมีคุณธรรม
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๑
ชั้น
ม. ๑

ม.๒

ม.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ อ ธิ บ าย - ปริ ม าณทางกายภาพแบ่ ง เป็ นปริ ม าณส
ป ริ ม า ณ ส เก ล า ร์ ป ริ ม า ณ
เกลาร์ และปริ มาณเวกเตอร์ ปริ มาณสเกลาร์
เวกเตอร์
เป็ นปริ ม าณที่ มี แต่ ขนาด ปริ ม าณเวกเตอร์
เป็ นปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทาง
๒. ทดลองและอธิ บ ายระยะทาง - การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวข้องกับระยะทาง
ก าร ก ร ะ จั ด อั ต ร าเร็ ว แ ล ะ
การกระจัด อัตราเร็ ว ความเร็ ว ระยะทาง
ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ข อง
คื อ ค วาม ยาวที่ วั ด ต าม แน วท างก าร
วัตถุ
เคลื่อนที่ของวัตถุ จากตาแหน่ งเริ่ มต้นไปยัง
ตาแหน่งสุ ดท้าย การกระจัด คือ เวกเตอร์ ที่
ชี้ ต าแห น่ งสุ ด ท้ า ยข อ งวั ต ถุ เที ยบ กั บ
ตาแหน่ งเริ่ ม ต้น อัตราเร็ ว คื อ ระยะทางที่
วั ต ถุ เค ลื่ อ น ที่ ได้ ใ น ห นึ่ งห น่ วยเวล า
ความเร็ ว คื อ การกระจัดของวัตถุ ในหนึ่ ง
หน่วยเวลา
๑. ทดลองและอธิ บ ายการหาแรง - แรงเป็ นปริ ม าณเวกเตอร์ เมื่ อมี แรงหลาย
ลั พ ธ์ ข อ งแ รงห ล าย แ รงใน
แรงในระนาบเดี ย วกั น กระท าต่ อ วัต ถุ
ระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ
เดี ย วกัน สามารถหาแรงลั พ ธ์ ไ ด้ โ ดยใช้
หลักการรวมเวกเตอร์
๒. อธิ บ ายแรงลั พ ธ์ ที่ ก ระท าต่ อ - เมื่ อแรงลัพธ์ มีค่าเป็ นศูนย์กระทาต่อวัตถุ ที่
วัตถุ ที่หยุดนิ่ งหรื อวัตถุเคลื่อนที่
หยุดนิ่ง วัตถุน้ นั ก็จะหยุดนิ่ งตลอดไป แต่ถา้
ด้วยความเร็ วคงตัว
วัต ถุ เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ยความเร็ วคงตั ว ก็ จ ะ
เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงตัวตลอดไป
๑. อธิ บายความเร่ งและผลของแรง - วัต ถุ เคลื่ อ นที่ ด้ว ยความเร็ ว ที่ เปลี่ ย นแปลง
ลัพธ์ที่ทาต่อวัตถุ
เป็ นการเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง เมื่อแรงลัพธ์
มี ค่ า ไม่ เท่ า กับ ศู น ย์ก ระท าต่ อ วัต ถุ ว ตั ถุ จ ะ
เคลื่ อนที่ ด้วยความเร่ งซึ่ งมี ทิ ศทางเดี ยวกับ
แรงลัพธ์
๒. ทดลองและอธิ บ ายแรงกิ ริ ย า - ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วย
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
และแรงปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างวัตถุ
ขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม
และน าความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ - การนาความรู ้เรื่ องแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาไปใช้อธิ บาย เช่น การชักเย่อ การ
จุดบั้งไฟ
๓. ทดลองและอธิ บายแรงพยุงของ - แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุ
ของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ
มี ค่ า เท่ า กั บ น้ าห นั ก ของของเห ลวที่ มี
ปริ มาตรเท่ากับส่ วนที่จมของวัตถุ
- ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก
- วัต ถุ ที่ ล อยได้ ใ น ของเห ล วจะมี ความ
หนาแน่ น น้ อ ยกว่ า ความหนาแน่ น ของ
ของเหลว
ม.๔-ม.๖ ๑. ทดลองและอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ - ในสนามโน้ม ถ่ วงจะมี แรงกระท าต่ อวัต ถุ
ระหว่างแรงกับการเคลื่ อนที่ของ
ทาให้วตั ถุมีน้ าหนัก เมื่อปล่อยวัตถุ วัตถุ จะ
วัตถุ ในสนามโน้ ม ถ่ วง และน า
ตกแบบเสรี สนามโน้มถ่วงทาให้วตั ถุต่างๆ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่ ห ลุ ดจาก โล ก เช่ น ก ารโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลก และอาจใช้แรงโน้มถ่วง
ไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ หาแนวดิ่ ง ของช่ า ง
ก่อสร้าง
๒. ทดลองและอธิ บายความสัมพันธ์ - เมื่ อ อนุ ภ าคที่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ าอยู่ใ นสนามไฟฟ้ า
ระหว่างแรงกับการเคลื่ อนที่ของ
จะมีแรงกระทาต่ออนุ ภาคนั้น ซึ่ งอาจทาให้
อนุ ภาคในสนามไฟฟ้ า และ
สภาพการเคลื่ อนที่ ของอนุ ภาคเปลี่ ยนไป
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สามารถน าสมบั ติ น้ ี ไปประยุ ก ต์ ส ร้ า ง
เครื่ องมื อ บางชนิ ด เช่ น เครื่ องก าจัด ฝุ่ น
ออสซิลโลสโคป
๓. ทดลองและอธิ บายความสัมพันธ์ - เมื่ อ อนุ ภ าคที่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ าเคลื่ อ นที่ ใ น
ระหว่างแรงกับการเคลื่ อนที่ของ
สนามแม่ เหล็ ก จะมี แรงกระท าต่ออนุ ภาค
อนุ ภ าคในสนามแม่ เหล็ ก และ
นั้น ซึ่ งอาจท าให้ ส ภาพการเคลื่ อ นที่ ข อง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
อนุ ภาคเปลี่ ยนไป สามารถนาสมบัติน้ ี ไป
ประยุกต์สร้างหลอดภาพโทรทัศน์
๔. วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ อ ธิ บ าย แ ร ง - อนุ ภาคในนิ วเคลี ยส เรี ยกว่า นิ วคลี ออน นิ วคลี ออน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
นิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้ าระหว่าง
อนุภาคในนิวเคลียส

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ประกอบด้วยโปรตอนและนิ วตรอน นิ วคลีออน
ในนิ วเคลี ยสยึ ดเหนี่ ยวกันด้วยแรงนิ วเคลี ยร์
ซึ่ งมี ค่ ามากกว่ าแรงผลั กทางไฟฟ้ าระหว่ าง
นิ วคลี ออน นิ วคลี ออนจึ ง อยู่ รวมกั น ใน
นิวเคลียสได้

สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สื บ
เสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ม. ๑
ม.๒
ม.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. ทดลองและอธิ บ ายความ - แรงเสี ยดทานสถิ ต เป็ นแรงเสี ยดทานที่
แตกต่ างระหว่า งแรงเสี ย ดทาน
กระท าต่ อวัตถุ ข ณะหยุดนิ่ ง ส่ วนแรงเสี ย ด
สถิ ตกับแรงเสี ยดทานจลน์ และ
ทานจลน์เป็ นแรงเสี ยดทานที่กระทาต่อวัตถุ ขณะ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เคลื่อนที่
- การเพิ่มแรงเสี ยดทาน เช่น การออกแบบพื้น
รองเท้าเพื่อกันลื่น
- การลดแรงเสี ยดทาน เช่ น การใช้น้ ามันหล่ อลื่ นที่
จุดหมุน
๒. ทดลองและวิเคราะห์ โ มเมนต์ - เมื่ อ มี แ รงที่ ก ระท าต่ อ วัต ถุ แล้ ว ท าให้ เกิ ด
ของแรง และน าความรู้ ไ ปใช้
โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน วัตถุจะเปลี่ยน
ประโยชน์
สภาพการหมุน
- การวิเคราะห์ โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์
ต่าง ๆ
๓. สังเกตและอธิ บายการเคลื่ อนที่ - การเคลื่ อนที่ ของวัตถุ มีท้ ังการเคลื่ อนที่ ในแนวตรง
ของวัต ถุ ที่ เป็ นแนวตรง และ
เช่ น การตกแบบเสรี และการเคลื่ อนที่ ในแนวโค้ง
แนวโค้ง
เช่ น การเคลื่ อนที่ แบบโพรเจกไทล์ ของลู ก
บาสเกตบอลในอากาศ การเคลื่ อ นที่ แบบ
วงกลมของวัตถุที่ผกู เชือกแล้วแกว่ง เป็ นต้น
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๔
ม.๔-ม.๖

๑. อ ธิ บ า ย แ ล ะ ท ด ล อ ง - การเคลื่ อนที่ แนวตรงเป็ นการเคลื่ อนที่ ใน
ความ สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า งก าร
แนวใดแนวหนึ่ ง เช่ น แนวราบหรื อแนวดิ่ ง
ก ร ะ จั ด เว ล า ค ว า ม เร็ ว
ที่ มี ก ารกระจัด ความเร็ ว ความเร่ ง อยู่ใ น
ความเร่ ง ของการเคลื่ อ นที่ ใ น
แนวเส้นตรงเดียวกัน โดยความเร่ งของวัตถุ
แนวตรง
หาได้ จ ากความเร็ ว ที่ เปลี่ ย นไปในหนึ่ ง
หน่วยเวลา
๒. สั งเกตและอธิ บ ายการเคลื่ อนที่ - การเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ เป็ นการ
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
เคลื่อนที่วิถีโค้งที่มีความเร็ วในแนวราบคง
และแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
ตัวและความเร่ งในแนวดิ่งคงตัว
- การเคลื่อนที่แบบวงกลมป็ นการเคลื่อนที่ที่
มีความเร็ วในแนวเส้นสัมผัสวงกลมและมี
แรงในทิศทางเข้าสู่ ศูนย์กลาง
- การเคลื่ อนที่ แบบฮาร์ ม อนิ ก อย่างง่ ายเป็ น
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ าทางเดิม เช่น
การแกว่ ง ของลู ก ตุ ้ม อย่ า งง่ า ย โดยที่ มุ ม
สู งสุ ดที่เบนจากแนวดิ่ง มีค่าคงตัวตลอด
๓. อภิ ป รายผลการสื บ ค้ น แล ะ - การเคลื่ อ นที่ แ บบโพรเจกไทล์ ส ามารถ
ประโยชน์เกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น การเล่ น เทนนิ ส
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
บาสเกตบอล
และแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
- การเคลื่อนที่แบบวงกลมสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ เช่ น การวิ่งทางโค้งของรถยนต์
ให้ปลอดภัย
- การเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร์ ม อนิ กอย่ า งง่ า ย
สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการสร้ าง
นาฬิกาแบบลูกตุม้

สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕. ๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชี วติ การเปลี่ยนรู ปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชี วติ และสิ่ งแวดล้อม มี
กระบวน การสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๕
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและ - การวัดอุณหภูมิเป็ นการวัดระดับความร้อน
การวัดอุณหภูมิ
ของสาร สามารถวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์
๒. สังเกตและอธิ บายการถ่ ายโอน - การถ่ายโอนความร้ อนมีสามวิธี คือ การนา
ความร้อน และนาความรู้ไปใช้
ความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสี
ประโยชน์
ความร้อน
- การน าความร้ อ น เป็ นการถ่ า ยโอนความ
ร้อนโดยการสั่นของโมเลกุล
- การพาความร้ อ น เป็ นการถ่ า ยโอนความ
ร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปด้วย
- การแผ่ รั ง สี ความร้ อ น เป็ นการถ่ า ยโอน
ความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
- การนาความรู ้เรื่ องการถ่ายโอนความร้อนไป
ใช้ประโยชน์
๓. อธิบายการดูดกลืน การคาย - วัตถุ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ส มบัติ ในการดู ด กลื น
ความร้อน โดยการแผ่รังสี และ
ความร้อนและคายความร้อนได้ต่างกัน
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
- การนาความรู้เรื่ องการดูดกลืนความร้อน
และการคายความร้อนไปใช้ประโยชน์
- เมื่อวัตถุ สองสิ่ งอยู่ในสมดุ ลความร้อน วัตถุ
ทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน
- การขยายตัวของวัตถุเป็ นผลจากความร้อนที่
วัตถุได้รับเพิ่มขึ้น
- การนาความรู้เรื่ องการขยายตัวของวัตถุเมื่อ
ได้รับความร้อนไปใช้ประโยชน์
๑. ทดลองและอธิ บายการสะท้อน - เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ หรื อตัวกลางอีก
ของแสง การหั ก เหของแสง
ตัว กลางหนึ่ ง แสงจะเปลี่ ย นทิ ศ ทางการ
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เคลื่ อนที่โดยการสะท้อนของแสง หรื อการ
หักเหของแสง
- การนาความรู ้ เกี่ ยวกับการสะท้อนของแสง
และการหักเหของแสงไปใช้อธิ บายแว่นตา
๔. อธิบายสมดุลความร้อนและผล
ของความร้อนต่อการขยายตัว
ของสาร และนาความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน

ม.๒

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๒๖
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. อธิ บายผลของความสว่างที่มีต่อ มนุษย์และสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ
-

๓. ทดลองและอธิ บายการดูดกลืน
แสงสี การมองเห็ นสี ของวัตถุ
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

-

-

ม.๓

๑. อธิ บายงาน พลังงานจลน์ พลังงาน
ศัก ย์โน้ม ถ่ วง กฎการอนุ รั ก ษ์
พลัง งาน และความสั ม พัน ธ์
ระหว่างปริ มาณเหล่านี้ รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

-

-

-

๒. ทดลองและอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างความต่ างศักย์ กระแสไฟฟ้ า
ความต้านทาน และน าความรู้ ไป -

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ทัศนอุปกรณ์ กระจก เส้นใยนาแสง
นัย น์ ต าของคนเราเป็ นอวัย วะใช้ม องดู สิ่ ง
ต่างๆ นัยน์ตามีองค์ประกอบสาคัญหลายอย่าง
ความสว่างมี ผ ลต่ อนัยน์ ตามนุ ษ ย์ จึ งมี ก าร
นาความรู ้ เกี่ ยวกับความสว่างมาช่ วยในการ
จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทางาน
ออกแบบวิธีการตรวจสอบว่าความสว่างมี
ผลต่อสิ่ งมีชีวติ อื่น
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสง
สี บางสี ไว้ และสะท้อนแสงสี ที่เหลือออกมา
ทาให้เรามองเห็นวัตถุเป็ นสี ต่าง ๆ
การนาความรู ้เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสี การ
มองเห็นสี ของวัตถุไปใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายรู ปและในการแสดง
การให้งานแก่วตั ถุเป็ นการถ่ายโอนพลังงาน
ให้ ว ัต ถุ พลั ง งานนี้ เป็ นพลั ง งานกลซึ่ ง
ประกอบด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
พลังงานจลน์เป็ นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุ
เคลื่อนที่ ส่ วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุ
เป็ นพลังงานของวัตถุที่อยูส่ ู งจากพื้นโลก
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวม
ของวัตถุ ไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ ยนจาก
รู ปหนึ่งไปเป็ นอีกรู ปหนึ่งได้
การนากฎการอนุ รักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์
ในการอธิ บายปรากฏการณ์ เช่ น พลังงานน้ า
เหนื อเขื่อนเปลี่ ยนรู ปจากพลังงานศักย์โน้มถ่ วง
เป็ นพลังงานจลน์, ปั้ นจัน่ ตอกเสาเข็ม
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้ าและความต้านทาน
มีความสัมพันธ์กนั ตามกฎของโอห์ม
การนากฎของโอห์มไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
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๑๒๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ใช้ประโยชน์
อย่างง่าย
๓. ค านวณ พลั ง งานไฟฟ้ าของ - การค านวณพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า และน าความรู้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการคิ ด ค่ าไฟฟ้ าและเป็ น
ไปใช้ประโยชน์
แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในบ้าน
๔. สั ง เกตและอภิ ป รายการต่ อ - การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้านต้องออกแบบวงจร ติดตั้ง
วงจรไฟฟ้ าในบ้านอย่างถูกต้อง
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าอย่างถู กต้อง โดย
ปลอดภัย และประหยัด
การต่ อสวิตช์ แบบอนุ กรม ต่ อเต้ารั บแบบขนาน
และเพื่ อความปลอดภัยต้องต่ อสายดิ นและฟิ วส์
รวมทั้งต้องคานึงถึงการใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
๕. อธิ บายตั ว ต้ า นทาน ไดโอด - ชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น ตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิ ส เตอร์ และทดลองต่ อ
ทรานซิ สเตอร์ มี สมบั ติ ทางไฟฟ้ าแตกต่ างกั น
วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เบื้องต้นที่มี
ตัวต้านทานท าหน้าที่ จากัดกระแสไฟฟ้ าในวงจร
ทรานซิสเตอร์
ไดโอดมี สมบัติ ให้ กระแสไฟฟ้ าผ่านได้ทิ ศทาง
เดี ยวและทรานซิ สเตอร์ ทาหน้าที่เป็ นสวิตซ์ ปิดเปิ ดวงจร
- การประกอบวงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ เบื้ องต้นที่ มี
ทรานซิสเตอร์ ๑ ตัวทาหน้าที่เป็ นสวิตซ์
ม.๔-ม.๖ ๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล - คลื่นกลมีสมบัติ การสะท้อน การหักเห การแทรก
และอธิ บ ายความสั มพัน ธ์ ระหว่าง
สอด และการเลี้ยวเบน
อัตราเร็ ว ความถี่และความยาวคลื่น - อัตราเร็ ว ความถี่และความยาวคลื่นมี
ความสัมพันธ์กนั ดังนี้
อัตราเร็ ว = ความถี่  ความยาวคลื่น
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๑๒๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๒. อธิ บ ายการเกิ ด คลื่ น เสี ย งบี ต ส์ - คลื่ นเสี ยงเกิ ดจากการสั่นของแหล่งกาเนิ ด
ของเสี ยง ความเข้ ม เสี ยง
เสี ยง
ระดับความเข้มเสี ยง การได้ยิน - บี ตส์ ของเสี ยงเกิ ด จากคลื่ น เสี ยงจาก
เสี ยง คุ ณ ภาพเสี ยง และน า
แหล่ งก าเนิ ดสองแหล่ งที่ มี ความถี่ ต่างกัน
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
เล็ ก น้ อ ย มารวมกัน ท าให้ ไ ด้ยิน เสี ย งดัง
ค่อยเป็ นจังหวะ
- ความเข้ม เสี ย ง คื อ พลัง งานเสี ย งที่ ต กตั้ง
ฉากบนหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลา
- ระดับ ความเข้ม เสี ย งจะบอกความดัง ค่ อ ย
ของเสี ยงที่ได้ยนิ
- เครื่ องดน ตรี แต่ ล ะชนิ ดที่ ใช้ ต ั ว โน้ ต
เดี ยวกั น จะให้ รู ปคลื่ นที่ แตกต่ า งกั น
เรี ยกว่ามีคุณภาพเสี ยงต่างกัน
๓. อภิ ป รายผลการสื บ ค้น ข้อ มู ล - มลพิษทางเสี ยงมีผลต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์
เกี่ ยวกับ มลพิษ ทางเสี ยงที่ มีต่อ
ถ้าฟั งเสี ยงที่ มีระดับความเข้มเสี ยงสู งกว่า
สุ ขภาพของมนุ ษย์ และการ
มาตรฐานเป็ นเวลานาน อาจก่ อ ให้ เกิ ด
เสนอวิธีป้องกัน
อัน ตรายต่ อการได้ยินและสภาพจิ ตใจได้
การป้ องกันโดยการหลีกเลี่ยงหรื อใช้เครื่ อง
ครอบหู ห รื อลดการสั่ น ของแหล่ ง ก าเนิ ด
เสี ยง เช่น เครื่ องจักร
๔. อธิ บายคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า - คลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ าประกอบด้วยสนามแม่ เหล็ ก
สเปกตรั ม คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า
และสนามไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และน าเส นอผลการสื บค้ น
สเปกตรั ม คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ ามี ค วามถี่
ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ประโยชน์ และ
ต่ อ เนื่ อ งกัน โดยคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าช่ ว ง
การป้ องกัน อัน ตรายจากคลื่ น
ความถี่ ต่ า งๆ มี ล ั ก ษณ ะเฉพาะตั ว ซึ่ ง
แม่เหล็กไฟฟ้ า
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
เช่ น การรับส่ งวิทยุ โทรทัศน์ การป้ องกัน
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่น ไม่อยู่
ใกล้เตาไมโครเวฟขณะเตาทางาน
๕. อธิ บ ายปฏิ กิ ริย านิ ว เคลี ย ร์ ฟิ ช - ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์ เป็ นปฏิ กิ ริ ย าที่ ท าให้
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๑๒๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
ชัน ฟิ วชัน และความสั ม พัน ธ์
ระหว่างมวลกับพลังงาน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
นิ วเคลี ยสเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ปฏิ กิริยาที่
นิ วเคลี ยสของธาตุที่มีเลขมวลมากแตกตัว
เรี ยกว่ า ฟิ ชชั น ปฏิ กิ ริ ยาที่ เกิ ด จากการ
หลอมรวมนิ วเคลี ยสของธาตุ ที่ มี เลขมวล
น้อย เรี ยกว่า ฟิ วชัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลและพลั ง งานเป็ นไปตามสมการ
E  mc2

๖. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ - ปฏิ กิริยานิ วเคลี ยร์ ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อ
ได้จากปฏิ กิ ริย านิ วเคลี ย ร์ แ ละ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ผ ล ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม
๗. อภิ ป รายผลการสื บ ค้น ข้อ มู ล - โรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ เป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงาน
เกี่ ย วกั บ โรงไฟฟ้ านิ วเคลี ย ร์
ความร้ อ นประเภทหนึ่ ง ซึ่ งได้พ ลัง งาน
และนาไปใช้ประโยชน์
ความร้อนจากพลังงานนิวเคลียร์
๘. อธิ บายชนิดและสมบัติของรังสี - รั ง สี จากธาตุ ก ัม มัน ตรั ง สี มี ๓ ชนิ ด คื อ
จากธาตุกมั มันตรังสี
แอลฟา บีตาและแกมมา ซึ่ งมีอานาจทะลุ
ผ่านต่างกัน
๙. อธิ บายการเกิดกัมมันตภาพรังสี - กั ม มั น ตภาพรั ง สี เกิ ดจากการสลายของ
และบอกวิธีการตรวจสอบรังสี
ไอโซโทปของธาตุ ที่ ไ ม่ เสถี ย ร สามารถ
ใ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ใ ช้
ตรวจจั บ ได้ โ ดยเครื่ องตรวจวัด รั ง สี ใน
ป ระ โ ย ช น์ ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ
ธรรมชาติมีรังสี แต่ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่า
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
มาก
- รั ง สี มี ป ระโยชน์ ใ นด้ า นอุ ต สาหกรรม
การเกษตร การแพทย์ โบราณคดี รั งสี ใน
ระดับสู งมีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖. ๑

เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ
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๑๓๐
โลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. สื บค้นและอธิ บายองค์ประกอบ - บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่ วนผสม
และการ แบ่ ง ชั้น บรรยากาศที่
ของแก๊สต่าง ๆ ที่อยูร่ อบโลกสู งขึ้นไปจาก
ปกคลุมผิวโลก
พื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร
- บรรยากาศแบ่ ง เป็ นชั้น ตามอุ ณ หภู มิ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสู งจาก
พื้นดิน
๒. ทดลองและอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ - อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และความกดอากาศ
ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้ นและ
มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ
ค ว าม ก ด อ าก าศ ที่ มี ผ ล ต่ อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ
๓. สังเกต วิเคราะห์ และ อภิ ปราย - ปรากฏการณ์ ท างลมฟ้ าอากาศ ได้แ ก่ การ
การเกิ ดปรากฏการณ์ ทางลมฟ้ า
เกิ ดเมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุ นเขต
อากาศที่มีผลต่อมนุษย์
ร้อน ลมมรสุ มฯลฯ
๔. สื บค้น วิเคราะห์ และแปลความหมาย - การพยากรณ์ อ ากาศอาศัย ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ
อุ ณ ห ภู มิ ความก ดอาก าศ ความ ชื้ น
ปริ ม าณเมฆ ปริ ม าณน้ าฝนและน ามาแปล
ความหมายเพื่ อ ใช้ ใ นการท านายสภาพ
อากาศ
๕. สื บ ค้น วิเคราะห์ และอธิ บ าย - สภาพลมฟ้ าอากาศที่ เปลี่ ยนแปลงบนโลก
ผลของลมฟ้ าอากาศต่ อ การ
ท าให้ เ กิ ด พายุ ปรากฏการณ์ เอลนิ โญ
ด ารงชี วิ ต ของสิ่ งมี ชี วิ ต และ
ลานี ญา ซึ่ งส่ งผลต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ
สิ่ งแวดล้อม
มนุษย์ และสิ่ งแวดล้อม
๖. สื บ ค้น วิเคราะห์ และอธิ บ าย - ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุ ษย์ เช่น
ปั จ จัย ทางธรรมชาติ แ ละการ
ภูเขาไฟระเบิ ด การตัดไม้ท าลายป่ า การเผาไหม้
กระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
ของเครื่ องยนต์และการปล่ อยแก๊สเรื อนกระจก มี
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ผลทาให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน รู โหว่ของชั้นโอโซน
รู โหว่โอโซน และฝนกรด
และฝนกรด
- ภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ย
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
๗. สื บค้น วิเคราะห์ และอธิ บายผล
ของภาวะโลกร้อน รู โหว่โอโซน
และฝนกรด ที่ มี ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต
และสิ่ งแวดล้อม

-

ม.๒

๑. ส ารวจ ทดลองและอธิ บาย
ลั ก ษณะของชั้ นหน้ า ตั ด ดิ น
สมบัติของดิน และกระบวนการ
เกิดดิน

-

๒. ส ารวจ วิเคราะห์ แ ละอธิ บ าย
การใช้ ป ระโยชน์ แล ะการ
ปรับปรุ งคุณภาพของดิน

-

-

๓. ทดลองเลี ย นแบบเพื่ อ อธิ บ าย กระบวนการเกิ ด และลักษณะ
องค์ประกอบของหิน
๔. ท ด ส อ บ แ ล ะ สั ง เ ก ต องค์ป ระกอบและสมบัติ ข อง
หิ น เพื่อจาแนกประเภทของหิ น
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ของโลกสู งขึ้น
ภาวะโลกร้ อนทาให้เกิ ดการละลายของธาร
น้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสู งขึ้น การกัดเซาะ
ชายฝั่ ง เพิ่ ม ขึ้ น น้ าท่ ว ม ไฟป่ า ส่ งผลให้
สิ่ งมี ชี วิ ต บางชนิ ดสู ญ พั น ธุ์ แ ละท าให้
สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
รู โหว่ โ อโซน และฝนกรดมี ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ดิ น มี ล ัก ษณะและสมบัติ แ ตกต่ า งกัน ตาม
วัต ถุ ต้ น ก าเนิ ดดิ น ลั ก ษ ณ ะภู มิ อากาศ
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ พื ช พรรณ สิ่ ง มี ชี วิ ต
และระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบ
สมบัติบางประการของดิน
ชั้น หน้ าตัด ดิ น แต่ ล ะชั้น และแต่ ล ะพื้ น ที่ มี
ลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่างกัน
ดิ น ในแต่ ล ะท้องถิ่ น มี ล ัก ษณะและสมบัติ
ต่ า งกั น ตามสภาพของดิ น จึ ง น าไปใช้
ประโยชน์ต่างกัน
การปรับปรุ งคุณภาพดินขึ้นอยูก่ บั สภาพของ
ดินเพื่อทาให้ดินมีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางธรณี วิทยาทั้ง
บนและใต้ พ้ื นผิ ว โลก ท าให้ เกิ ด หิ นที่ มี
ลักษณะองค์ประกอบแตกต่างกันทั้งทางด้าน
กายภาพ และทางเคมี
หิ นแบ่ ง เป็ น หิ นอั ค นี หิ นแปรและหิ น
ตะกอนหิ น แต่ ล ะประเภทมี ค วามสั ม พัน ธ์
กั น แ ล ะ น าไป ใช้ ป ระ โ ย ช น์ ใน ท าง
อุตสาหกรรม การก่อสร้างและอื่น ๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. ตรวจสอบและอธิ บาย ลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ และการ
นาไปใช้ประโยชน์

-

-

๖ สื บค้นและอธิบายกระบวนการ
เกิด ลักษณะและสมบัติของ
ปิ โตรเลียม ถ่านหิ น หิ นน้ ามัน
และการนาไปใช้ประโยชน์

-

๗. สารวจและอธิบายลักษณะ
แหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้ าในท้องถิ่น

-

๘. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย
การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่ง
น้ าใต้ดิน

-

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เมื่ อสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ที่ อยู่ภายใต้
อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึ กเป็ นแร่ ที่ มี ล ักษณะ
และสมบัติ ต่ างกัน ซึ่ งต้องใช้ วิธี ตรวจสอบ
สมบัติแต่ละอย่างแตกต่างกันไป
แร่ ที่สารวจพบในประเทศไทยมี หลายชนิ ด
แต่ละชนิ ดตรวจสอบทางกายภาพได้จากรู ป
ผลึ ก ความถ่ วงจาเพาะ ความแข็ง ความ
วาว แนวแตกเรี ยบ สี และสี ผงของแร่ และ
น าไป ใช้ ป ระโยชน์ ต่ า งกั น เช่ น ใช้ ท า
เครื่ องประดับ ใช้ในด้านอุตสาหกรรม
ปิ โตรเลี ยม ถ่านหิ น หิ นน้ ามัน เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ เกิ ด จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ ยนแปลงทางธรณี วิท ยา ซึ่ งแต่ล ะชนิ ด
จะมี ล ัก ษณะ สมบัติ แ ละวิ ธี ก ารน าไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน
แหล่งน้ าบนโลก มีท้ งั น้ าจืด น้ าเค็ม โดย
แหล่งน้ าจืดมีอยูท่ ้ งั บนดิน ใต้ดิน และใน
บรรยากาศ
การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า ต้องมีการวาง
แผนการใช้ การอนุ รักษ์ การป้ องกัน
การแก้ไข และผลกระทบ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
แหล่ ง น้ า บนดิ น มี ห ลายลัก ษณะขึ้ น อยู่ก ับ
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลัก ษณะทางน้ า และ
ความเร็ วของกระแสน้ า ในแต่ละฤดูกาล
น้ าบนดิ น บางส่ ว นจะไหลซึ ม สู่ ใ ต้ผิ ว ดิ น
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นดิ นและหิ น เกิดเป็ นน้ าใต้ดิน
ซึ่ งส่ วนหนึ่ งจะซึ มอยู่ตามช่ องว่างระหว่าง
เม็ดตะกอน เรี ยกว่าน้ าในดิ น อี กส่ วนหนึ่ ง
จะไหลซึ ม ลึ ก ลงไป จนถู ก กัก เก็ บไว้ตาม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

-

๙. ทดลองเลี ยนแบบและอธิ บาย
กระบวนการผุพงั อยู่กบั ที่ การกร่ อน
การพัด พา การทับ ถม การตก
ผลึ กและผลของ กระบวนการ
ดังกล่าว

-

๑๐. สื บ ค้น สร้ างแบบจาลองและ อ ธิ บ า ย โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
องค์ประกอบของโลก
ม.๓
ม.๔-ม.๖

๑. สื บค้นและอธิ บายหลักการใน
การแบ่งโครงสร้างโลก

-

-

๒. ทดลองเลี ยนแบบและอธิ บ าย
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรณี ภาคของโลก

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ช่ องว่างระหว่างเม็ดตะกอน ตามรู พรุ น หรื อ
ตามรอยแตกของหิ น หรื อชั้นหิ นเรี ยกว่าน้ าบาดาล
สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยูก่ บั ชนิดของดิน แหล่งแร่
และหิ น ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าบาดาล และชั้นหิ น
อุม้ น้ า
การผุพ งั อยู่ก ับ ที่ ก ารกร่ อน การพัดพา การ
ทับ ถม และการตกผลึ ก เป็ นกระบวนการ
สาคัญที่ทาให้พ้ืนผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็ นภู มิ ล ั ก ษณ์ ต่ าง ๆ โดยมี ล ม น้ า
ธารน้ าแข็ง คลื่ นและแรงโน้มถ่วงของโลก
เป็ นตัวการสาคัญ
โครงสร้างของโลกประกอบด้วยชั้นเปลือก
โลก ชั้นเนื้ อโลก และชั้นแก่นโลก
โครงสร้างแต่ละชั้นจะมีลกั ษณะและ
ส่ วนประกอบแตกต่างกัน
โลกเป็ นดาวเคราะห์หินดวงหนึ่ งในระบบ
สุ ริ ย ะ ภายในโลกยังคงมี อุ ณ หภู มิ สู งมาก
และมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่
โลกเริ่ มเกิดจนถึงปั จจุบนั
นักวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสร้างโลกโดยใช้
ข้อ มู ล และหลัก ฐานต่ า งๆ ทางธรณี วิท ยา
และทางฟิ สิ กส์
การเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถอธิ บายได้
ด้วยทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณี ภาค
การเปลี่ ย นแปลงทางธรณี ภ าคของโลก
ส่ วนใหญ่จะเกิ ดในชั้นธรณี ภาค และชั้นฐาน
ธรณี ภาค
ชั้นธรณี ภาคแตกออกเป็ นแผ่นใหญ่ๆ หลาย
แผ่น เรี ยกว่า แผ่นธรณี ภาค ซึ่ งมีการเคลื่อนที่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๔
ชั้น

ตัวชี้วดั

๓. ทดลองเลี ยนแบบ และอธิ บาย
กระบวนการเกิ ด ภู เขา รอยเลื่ อ น
รอยคดโค้ง แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด

-

-

-

๔. สื บค้นและอธิ บายความส าคัญ
ของปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยา
แผ่ นดิ นไหว ภู เขาไฟระเบิ ดที่ ส่ งผล
ต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
อยู่ตลอดเวลา ท าให้ เกิ ดปรากฏการณ์ ต่ างๆ
ทางธรณี วิทยาบนผิวโลกที่ สามารถศึกษาได้
จากร่ องรอยหลักฐานที่ ปรากฏอยู่ในปั จจุบ นั
เช่ น รอยต่ อ รอยแยกของแผ่ น ธรณี ภาค
เทือกเขา ใต้มหาสมุทร และซากดึ กดาบรรพ์
เป็ นต้น
จากการศึกษาทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณี
ภาคและปรากฏการณ์ ท างธรณี วิ ทยาตั้งแต่
อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ท าให้พบว่าแผ่นดิ นไหว
และภูเขาไฟส่ วนใหญ่ จะเกิ ดอยู่ตามแนวรอย
ตะเข็ บ ของขอบแผ่ น ธรณี ภาค ที่ เรี ยกว่ า
วงแหวนแห่งไฟ
รอยเลื่ อ น เป็ นแนวรอยแตกของหิ นที่
เคลื่ อนที่ สั ม พันธ์ ก ันและขนานไปกับ รอย
แตก ซึ่ งอาจสัมพันธ์กบั การเกิดแผ่นดินไหว
และภูเขาไฟระเบิด
รอยคดโค้ง เป็ นรอยที่ปรากฏในหิ น เกิดจาก
การแปรสัณฐานแผ่นธรณี ภาค
กระบวนการเกิ ดรอยเลื่ อน รอยคดโค้ง การ
แปรสั ณ ฐานแผ่น ธรณี ภ าค เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการเกิดเทือกเขาบนโลก
ปรากฏการณ์ ทางธรณี วิทยาที่ สาคัญและมี
ผลต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต ที่ เ ห็ นได้ ชั ด เจน ได้ แ ก่
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
แผ่ น ดิ น ไห วแล ะภู เขาไฟ ระเบิ ดเป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรณี วิทยาที่ ทาให้เกิ ดธรณี
พิบตั ิภยั รู ปแบบอื่นตามมา ทาให้สูญเสี ยชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ม นุ ษ ย์ เกิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงลักษณะธรณี สัณฐาน ชนิดหิ น
และสภาพแวดล้อม
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๑๓๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. สารวจ วิเคราะห์และอธิ บายการ
ลาดับชั้นหิ น จากการวางตัวของ
ชั้ นหิ น ซากดึ ก ด าบรรพ์ และ
โครงสร้ างทางธรณี วิ ท ยา เพื่ อ
อธิ บายประวัติความเป็ นมาของ
พื้นที่

-

-

-

๖. สื บ ค้น วิเคราะห์ และอธิ บ าย
ป ระ โย ช น์ ข อ งข้ อ มู ล ท าง
ธรณี วทิ ยา

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สภาพเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ตของโลก
สามารถอธิ บ ายได้ จ ากร่ องรอยต่ า งๆที่
ปรากฏเป็ นหลักฐานอยูบ่ นหิน
ข้ อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยาที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายความ
เป็ นมาของโลก ได้ แ ก่ ซากดึ ก ด าบรรพ์
ชนิดของหิ น โครงสร้างทางธรณี วิทยา และ
การลาดับชั้นหิ น
ประวัติ ค วามเป็ นมาของพื้ น ที่ ได้จากการ
ล าดับ ชั้น หิ น ตามอายุก ารเกิ ด ของหิ น จาก
อายุมากขึ้นไปสู่ หินที่มีอายุนอ้ ย ตามมาตรา
ธรณี กาล
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ ใ น
อดี ต จนถึ งปั จ จุ บ ัน จะบอกถึ งวิว ฒ
ั นาการ
ของการเปลี่ยนแปลงของเปลื อกโลกซึ่ งจะ
ให้ประโยชน์ ทั้งทางด้านวิวฒั นาการ และ
การสารวจค้นหาทรัพยากรธรณี

สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗. ๑

ชั้น
ม. ๑
ม.๒
ม.๓

เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุ ริยะและผลต่อสิ่ งมีชีวติ บนโลก มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
การสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. สื บ ค้ น แ ล ะ อ ธิ บ า ย - ดวงอาทิ ต ย์ โลก และดวงจัน ทร์ อ ยู่ เป็ น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดวง
ระบบได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง
อาทิ ต ย์ โลก ดวงจัน ทร์ แ ละ - แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ทา
ดาวเคราะห์ อื่ น ๆ และผลที่
ให้ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก แรงโน้ม ถ่ วง
เกิ ด ขึ้ นต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและ
ระหว่างดวงอาทิตย์กบั บริ วาร ทาให้บริ วาร
สิ่ งมีชีวติ บนโลก
เคลื่ อ นรอบดวงอาทิ ต ย์ก ลายเป็ นระบบ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๖
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
-

๑. สื บค้นและอธิบายองค์ประกอบ ของเอกภพ กาแล็กซี และระบบ
สุ ริยะ

๒. ระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.๔-ม.๖

-

๑. สื บค้นและอธิ บายการเกิ ดและ วิ ว ฒ
ั นาการของระบบสุ ริ ย ะ
กาแล็กซี และเอกภพ

สุ ริยะ
แรงโน้ ม ถ่ ว งที่ ด วงจั น ทร์ ดวงอาทิ ต ย์
กระทาต่อโลกทาให้เกิ ดปรากฏการณ์ น้ าขึ้น
น้ าล ง ซึ่ งส่ งผ ล ต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม แล ะ
สิ่ งมีชีวติ บนโลก
เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี มากมายนับ
แสนล้านแห่ ง แต่ละกาแล็กซี ประกอบด้วย
ดาวฤกษ์จานวนมาก ที่ อยู่เป็ นระบบด้วย
แรงโน้ ม ถ่ ว ง กาแล็ ก ซี ท างช้ า งเผื อ กมี
ระบบสุ ริยะอยูท่ ี่แขนของกาแล็กซี่ ดา้ นกลุ่ม
ดาวนายพราน
กลุ่ ม ดาวฤกษ์ป ระกอบด้วยดาวฤกษ์ห ลาย
ดวงที่ปรากฏอยูใ่ นขอบเขตแคบๆ และเรี ยง
เป็ นรู ป ต่ า งๆกัน บนทรงกลมฟ้ า โดยดาว
ฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่ มเดี ยวกัน ไม่จาเป็ นต้องอยู่
ใกล้ ก ั น อย่ า งที่ ต าเห็ น แต่ มี ต าแหน่ งที่
แน่ นอนบนทรงกลมฟ้ า จึ งใช้บอกทิศและ
เวลาได้
เอกภพกาเนิ ด ณ จุดที่เรี ยกว าบิกแบง เป็ น
จุดที่ พลังงานเริ่ มเปลี่ ยนเป็ นสสาร เกิ ดเป็ น
อนุ ภาค ควาร์ ก อิ เล็ ก ตรอน นิ วทริ โน
พร้ อมปฏิ อนุ ภาค เมื่ ออุ ณ หภูมิ ของเอกภพ
ลดต่าลง ควาร์ กจะรวมตัวกันเป็ นอนุภาค
พื้ น ฐาน คื อโปรตรอนและนิ วตรอน ต่ อ มา
โปรตรอนและนิ ว ตรอนรวมตัว กั น เป็ น
นิ วเคลี ย สของฮี เลี ย ม และเกิ ดเป็ นอะตอม
ของไฮโดรเจนและฮี เลี ย ม อะตอมของ
ไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
ส่ วนใหญ่ของเนบิวลาดั้งเดิม เนบิวลาดั้งเดิม
กระจายอยู่เป็ นหย่อมๆกลายเป็ นกาแล็ กซี่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๗
ชั้น

ตัวชี้วดั

๒. สื บ ค้น และอธิ บ ายธรรมชาติ และวัฒนาการของดาวฤกษ์

-

-

-

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ภายในกาแล็ ก ซี่ เกิ ด เป็ นดาวฤกษ์ ระบบ
ดาวฤกษ์
ดาวฤกษ เป็ นก อนแก สร อนข
นาดใหญ กาเนิ ดมาจากเนบิ วลา ที่ มีองค
ประกอบส วนใหญ่เป็ นธาตุไฮโดรเจน
ที่ แ ก น ก ล างข อ ง ด าว ฤ ก ษ จ ะ
เกิ ดปฏิ กิริยาเทอร โมนิ วเคลี ยร หลอม
นิ ว เคลี ย สของไฮโดรเจนเป็ น นิ ว เคลี ย ส
ของฮีเลียม ได้พลังงานออกมา
อั น ดั บ ความสว างของดาวฤกษ ที่
สังเกตเห็นได้มาจาก ความสว างปรากฏ
ที่ข้ ึนอยู กับความสว างจริ งและระยะห
างจากโลก
สี ของดาวฤกษ มี ค วามสั ม พัน ธ กั บ
อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ และอายุของดา
วฤกษ
ดาวฤกษ มี อายุยาวหรื อสั้ น มี จุดจบเป็ น
หลุ ม ด า หรื อดาวนิ วตรอน หรื อดาวแคระ
ขาว ขึ้นอยู กับมวลของดาว ฤกษ

สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เข้าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช้ในการสารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อสาร มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อ
ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ชั้น
ม. ๑
ม.๒
ม.๓

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. สื บ ค้ น แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย - ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ก ล้ อ ง โ ท ร ท ร ร ศ น์ จ ร ว ด
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดาวเที ย ม ยานอวกาศ ส ารวจอวกาศ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๘
ชั้น

ม.๔-ม.๖

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
อวกาศที่ ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุ
วั ต ถุ ท้ อ ง ฟ้ า ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ
ท้ อ ง ฟ้ า ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ การเกษตรและใช้ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร
การสื่ อสาร
และการสื่ อสาร
๑ . สื บค้ น และอธิ บ ายการส
- การส งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก ณ ระดับ
งและค านวณความเร็ วในการ
ความสู งจากผิวโลกต างๆกัน จรวดต องมี
โคจรของดาวเทียมรอบโลก
ความเร็ วที่แตกต างกัน
๒. สื บ ค้น และอธิ บ ายประโยชน - ดาวเทียมถูกนามาใช ประโยชน ในด
ของดาวเทียมในด านต
าน
าง ๆ
อุตุนิยมวิทยา สารวจทรัพยากรโลก
การสื่ อสารและบอกตาแหน่งของวัตถุบนโลก
๓. สื บ ค้นและอธิ บ ายการส่ งและ - ระบบยานขนส งอวกาศถูกพัฒนาขึ้นมาใช
ส ารวจอวกาศโดยใช ยาน
ส ง ดาวเทียมและยานอวกาศ แทนการ
อวกาศและสถานีอวกาศ
ใช จรวด อ ย างเดี ย วเนื่ อ งจาก
สามารถนากลับมาใช ใหม ได้
- ในการส งยานอวกาศไปส ารวจอวกาศ
จรวดที่พายานอวกาศ ต องมีความเร็ วมา
กกว าความเร็ วหลุ ดพ น จึงจะสามารถ
ออกจากวงโคจรของโลกได้
- ยานอวกาศและสถานีอวกาศมีภารกิจในการ
สารวจโลกและวัตถุทอ้ งฟ้ าอื่นๆ

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘. ๑ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ชั้น
ม. ๑-ม.๓

ตัวชี้วดั
๑. ตั้ง ค าถามที่ ก าหนดประเด็ น
หรื อ ตัว แปรที่ ส าคัญ ในการ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๓๙
ชั้น

๒.

๓.

๔.
๕.

๖.

๗.

๘.

ตัวชี้วดั
ส ารวจตรวจสอบ หรื อศึก ษา
ค้น คว้า เรื่ อ งที่ ส นใจได้อ ย่า ง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้
สร้ า งสมมติ ฐ านที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้และวางแผนการ
สารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
เลื อ กเทคนิ ควิ ธี ก ารส ารวจ
ตรวจสอบทั้งเชิ งปริ มาณและ
เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ผลเที่ ย งตรง
และปลอดภัย โดยใช้วสั ดุและ
เครื่ องมือที่เหมาะสม
รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูล
เชิงปริ มาณและคุณภาพ
วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ความ
สอดคล้องของประจักษ์พยาน
กับ ข้อ สรุ ป ทั้ง ที่ ส นั บ สนุ น
หรื อขั ด แย้ง กั บ สมมติ ฐ าน
และความผิดปกติ ข องข้อมู ล
จากการสารวจตรวจสอบ
สร้างแบบจาลอง หรื อรู ปแบบ
ที่อธิ บายผลหรื อแสดงผลของ
การสารวจตรวจสอบ
สร้ า งค าถามที่ น าไปสู่ การ
ส ารวจตรวจสอบ ในเรื่ อ งที่
เกี่ ยวข้อง และนาความรู ้ ที่ ไ ด้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรื อ
อ ธิ บ า ย เกี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด
กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรื อชิ้นงานให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
บั น ทึ กและอธิ บายผลการ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

-

-

-

-

-

-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๐
ชั้น

๙.

ม.๔-ม.๖

๑.

๒.

๓.

ตัวชี้วดั
สังเกต การสารวจ ตรวจสอบ
ค้ น คว้ า เพิ่ มเติ ม จากแห ล่ ง
ความรู ้ ต่ า ง ๆ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่
เชื่ อ ถื อ ได้ และยอมรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงความรู้ ที่ คน้ พบ
เมื่ อมี ข้ อ มู ล และป ระจั ก ษ์
พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรื อโต้แย้ง
จากเดิม
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน
และ/ห รื ออธิ บ ายเกี่ ยวกั บ
แนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรื อชิ้ นงานให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ
ตั้งคาถามที่อยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู้ แ ละความเข้า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อความสนใจ
หรื อจากประเด็นที่ เกิ ดขึ้ นใน
ขณะนั้ น ที่ ส ามารถท าการ
ส ารวจตรวจสอบหรื อ ศึ ก ษา
ค้ น คว้า ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
และเชื่อถือได้
สร้ า งสมมติ ฐ านที่ มี ท ฤษฎี
รองรับ หรื อคาดการณ์ สิ่งที่จะ
พบ หรื อสร้ า งแบบจ าลอง
หรื อสร้างรู ปแบบ เพื่อนาไปสู่
การสารวจตรวจสอบ
ค้น คว้ารวบรวมข้อมู ล ที่ ต้อ ง
พิ จารณาปั จ จัย หรื อ ตัว แปร
ส าคัญ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ ปั จจัย
อื่น ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

-

-

-

-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๑
ชั้น

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

ตัวชี้วดั
จ านวนครั้ งของการส ารวจ
ตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลที่ มี
ความเชื่อมัน่ อย่างเพียงพอ
เลื อกวัสดุ เทคนิ ควิธี อุปกรณ์
ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การ
สารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง
ทั้ งทางกว้า งและลึ ก ในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลและบันทึกผล
การส ารวจตรวจสอบอย่ า ง
เป็ นระบบถูกต้อง ครอบคลุ ม
ทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ
โดยตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ ความเหมาะสมหรื อความ
ผิดพลาดของข้อมูล
จัดกระทาข้อมูล โดยคานึ งถึ ง
การรายงานผลเชิ งตัวเลขที่ มี
ร ะ ดั บ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
นาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิ ควิธี
ที่เหมาะสม
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุ ป หรื อสาระสาคัญ เพื่อ
ตรวจสอบกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
พิ จารณาความน่ าเชื่ อถื อของ
วิ ธี การและผล การส ารวจ
ตรวจสอบ โดยใช้ห ลัก ความ
คลาดเคลื่ อนของการวัด และ
การสั ง เกต เสนอแนะการ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

-

-

-

-

-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร ส า ร ว จ
ตรวจสอบ
๙. น า ผ ล ข อ ง ก า ร ส า ร ว จ
ตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและ
อ งค์ ค วาม รู้ ที่ ได้ ไ ป ส ร้ าง
ค า ถ า ม ใ ห ม่ น า ไ ป ใ ช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ใหม่
และในชีวติ จริ ง
๑๐. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ใน
ก าร ที่ จ ะ ต้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม
รับผิดชอบการอธิบาย การลง
ความเห็ น และการสรุ ปผล
การเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาส ตร์ ที่
น าเสนอต่ อ สาธารณชนด้ว ย
ความถูกต้อง
๑๑. บั น ทึ ก และอธิ บ ายผลการ
ส ารวจต รวจส อ บ อ ย่ า งมี
เหตุ ผ ล ใช้ พ ยานหลั ก ฐาน
อ้า งอิ ง หรื อค้ น คว้า เพื่ อ เติ ม
เพื่ อ ห าห ลั ก ฐาน อ้ า งอิ งที่
เชื่ อถื อได้ แล ะยอม รั บ ว่ า
ค ว า ม รู้ เดิ ม อ า จ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีขอ้ มูล
แ ล ะ ป ระ จั ก ษ์ พ ย าน ให ม่
เพิ่ ม เติ ม หรื อ โต้แ ย้ง จากเดิ ม
ซึ่ งท้าทายให้มีการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวัง อันจะนามาสู่
การยอมรับเป็ นความรู ้ใหม่

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑๒. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน
และ/ห รื ออธิ บ ายเกี่ ยวกั บ

-

-

-

-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
แนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรื อชิ้ นงานให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๔
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๒
ว๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๒
ว๒๓๑๐๑
ว๒๓๑๐๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ว๒๐๒๐๑
ว๒๐๒๐๒
ว๒๐๒๐๓
ว๒๐๒๐๔
ว๒๐๒๐๕
ว๒๐๒๐๗
ว๒๐๒๐๘

วิทยาศาสตร์ ๑
วิทยาศาสตร์ ๒
วิทยาศาสตร์ ๓
วิทยาศาสตร์ ๔
วิทยาศาสตร์ ๕
วิทยาศาสตร์ ๖

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

พลังงานและภาวะโลกร้อน
วิทยาศาสตร์ กบั การแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์ กบั สิ่ งแวดล้อม
สารเคมีในชีวิตประจาวัน ๑
สารเคมีในชีวิตประจาวัน ๒
แสงและทัศนูปกรณ์ ๑
แสงและทัศนูปกรณ์ ๒

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมง/สัปดาห์

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ว๓๑๑๐๑
ว๓๑๑๐๒
ว๓๑๑๐๓
ว๓๑๑๐๔
ว๓๑๑๐๕
ว๓๑๑๐๖
ว๓๒๑๐๑
ว๓๒๑๐๒
ว๓๓๑๐๑
ว๓๓๑๐๒

ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวติ
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
เคมีพ้นื ฐาน
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชีววิทยาพื้นฐาน
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
สารและสมบัติของสาร
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ดวงดาวและโลกของเรา
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
พลังงาน
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๕
รายวิชาเพิม่ เติม (กลุ่มทีเ่ น้ นวิทย์ – คณิต)
ว๓๐๒๐๑
ฟิ สิ กส์ ๑
ว๓๐๒๐๒
ฟิ สิ กส์ ๒
ว๓๐๒๐๓
ฟิ สิ กส์ ๓
ว๓๐๒๐๔
ฟิ สิ กส์ ๔
ว๓๐๒๐๕
ฟิ สิ กส์ ๕
ว๓๐๒๒๑
เคมี ๑
ว๓๐๒๒๒
เคมี ๒
ว๓๐๒๒๓
เคมี ๓
ว๓๐๒๒๔
เคมี ๔
ว๓๐๒๒๕
เคมี ๕
ว๓๐๒๔๑
ชีววิทยา ๑
ว๓๐๒๔๒
ชีววิทยา ๒
ว๓๐๒๔๓
ชีววิทยา ๓
ว๓๐๒๔๔
ชีววิทยา ๔
ว๓๐๒๔๕
ชีววิทยา ๕
ว๓๐๒๖๑
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๑
ว๓๐๒๖๒
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ๒

๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์

๒.๐
๒.๐
๒.๐
๒.๐
๒.๐
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๖

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะสาคัญของ
นักวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะของสาร
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุ ภาค การละลายของสารในตัวทาละลาย
ความเข้มข้นของสารละลาย พลังงานกับการละลายของสาร ปั จจัยที่มีผลต่อการละลาย สมบัติของ
สารละลายกรดและสารละลายเบส pH ของสารละลายกรดและเบส กรดและเบสในชีวติ ประจาวัน
ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
มาตรฐาน
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๕.๑
ว ๘.๑

ตัวชี้วดั
ว ๓.๑ ม.๑/๑, ว ๓.๑ ม.๑/๒, ว ๓.๑ ม.๑/๓, ว ๓.๑ ม.๑/๔
ว ๓.๒ ม.๑/๑, ว ๓.๑ ม.๑/๒, ว ๓.๒ ม.๑/๓
ว ๕.๑ ม. ๑/๑, ว ๕.๑ ม. ๑/๒, ว ๕.๑ ม. ๑/๑๓ ว ๕.๑ ม. ๑/๔
ว ๘.๑ ม.๑/๑,ว ๘.๑ ม.๑, ว ๘.๑ ม.๑, ว ๘.๑ ม.๑/๔, ว ๘.๑ ม.๑/๕, ว ๘.๑ ม.๑/๖, ว ๘.๑
ม.๑/๗, ว ๘.๑ ม.๑/๘, ว ๘.๑ ม.๑/๙

รวม ๒๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสี จากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ อุณหภูมิอากาศ ความดัน
อากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุ ม การพยากรณ์อากาศ เอลนี
โญ ลานีญา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก มลพิษทางอากาศ การบอกตาแหน่งและการเปลี่ยน
ตาแหน่งของวัตถุ ปริ มาณเวกเตอร์และปริ มาณสเกลาร์ อัตราเร็ วและความเร็ วของวัตถุ การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลาเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช
ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม

มาตรฐาน
ว ๑.๑
ว ๔.๑
ว ๖.๑
ว ๘.๑

ตัวชี้วดั
ว ๑.๑ ม.๑/๑, ว ๑.๑ ม.๑/๒, ว ๑.๑ ม.๑/๓, ว ๑.๑ ม.๑/๔, ว ๑.๑ ม.๑/๕, ว ๑.๑ ม.๑/๖,
ว ๑.๑ ม.๑/๗, ว ๑.๑ ม.๑/๘, ว ๑.๑ ม.๑/๙
ว ๔.๑ ม.๑/๑, ว ๔.๑ ม.๑/๒
ว ๖.๑ ม.๑/๑,ว ๖.๑ ม.๑/๒, ว ๖.๑ ม.๑/๓, ว ๖.๑ ม.๑/๔, ว ๖.๑ ม.๑/๕, ว ๖.๑ ม.๑/๖,
ว ๖.๑ ม. ๑/๗
ว ๘.๑ ม.๑/๑, ว ๘.๑ ม.๑/๒, ว ๘.๑ ม.๑/๓, ว ๘.๑ ม.๑/๔, ว ๘.๑ ม.๑/๕, ว ๘.๑ ม.๑/๖,
ว ๘.๑ ม.๑/๗, ว ๘.๑ ม.๑/๘, ว ๘.๑ ม.๑/๙

รวม ๓๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๔๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม สารประกอบและธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ
ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปั จจัยในการเกิดดิน สมบัติบางประการ
ของดิน การใช้และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของหิ น ชนิดแหล่ง
ที่พบ และประโยชน์ของหิ น วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งที่พบและ
ประโยชน์ของแร่ กระบวนการเกิด แหล่งสารวจในประเทศ และการนาไปใช้ประโยชน์ของ
ปิ โตรเลียม ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์และ
การอนุ รักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น ธรณี พิบตั ิภยั ลักษณะโครงสร้างโลก ความสัมพันธ์ของระบบโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี วทิ ยาบนเปลือกโลก แรงที่กระทาต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง
แรงลัพธ์และผลของแรง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบการสื บค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
มาตรฐาน
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๔.๑
ว ๖.๑
ว ๘.๑

ตัวชี้วดั
ว ๓.๑ ม.๒/๑, ว ๓.๑ ม.๒/๒, ว ๓.๑ ม.๒/๓
ว ๓.๒ ม.๒/๑, ว ๓.๒ ม.๒/๒, ว ๓.๒ ม.๒/๓, ว ๓.๒ ม.๒/๔
ว ๔.๑ ม. ๒/๑, ว ๔.๑ ม. ๒/๒
ว ๖.๑ ม. ๒/๑, ว ๖.๑ ม. ๒/๒, ว ๖.๑ ม. ๒/๓, ว ๖.๑ ม. ๒/๔, ว ๖.๑ ม. ๒/๕, ว ๖.๑ ม. ๒/
๖, ว ๖.๑ ม. ๒/๗, ว ๖.๑ ม. ๒/๘, ว ๖.๑ ม. ๒/๙, ว ๖.๑ ม. ๒/๑๐
ว ๘.๑ ม.๑/๑, ว ๘.๑ ม.๑/๒, ว ๘.๑ ม.๑/๓, ว ๘.๑ ม.๑/๔, ว ๘.๑ ม.๑/๕, ว ๘.๑ ม.๑/๖, ว
๘.๑ ม.๑/๗, ว ๘.๑ ม.๑/๘, ว ๘.๑ ม.๑/๙

รวม ๒๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่ างกาย
การเลือกบริ โภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์
ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้า สารเสพติด
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ แสงและการมองเห็น การ
สะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสี ของวัตถุ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ว ๑.๑
ว ๑.๑ ม.๒/๑, ว ๑.๑ ม.๒/๒, ว ๑.๑ ม.๒/๓, ว ๑.๑ ม.๒/๔, ว ๑.๑ ม.๒/๕, ว ๑.๑ ม.๒/๖
ว ๕.๒ ว ๕.๑ ม.๒/๑, ว ๕.๑ ม.๒/๒, ว ๕.๑ ม.๒/๓
ว ๘.๑ ว ๘.๑ ม.๑/๑, ว ๘.๑ ม.๑/๒, ว ๘.๑ ม.๑/๓, ว ๘.๑ ม.๑/๔, ว ๘.๑ ม.๑/๕, ว ๘.๑ ม.๑/๖, ว
๘.๑ ม.๑/๗, ว ๘.๑ ม.๑/๘, ว ๘.๑ ม.๑/๙
รวม ๑๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา สารวจ อธิ บาย อภิปราย ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุ กรรมหรื อยีนในนิวเคลียส
ความส าคัญของสารพันธุ กรรมหรื อดี เอ็นเอ กระบวนการถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม โรคทาง
พันธุ กรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชี วภาพในท้องถิ่นที่ทาให้
สิ่ งมี ชีวิตดารงชี วิตอยู่ได้อย่างสมดุ ล ผลของความหลากหลายทางชี วภาพที่ มีต่อมนุ ษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่ งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม และนาความรู ้ ไปใช้
ประโยชน์
สารวจ อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ ระบบนิ เวศต่างๆในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่ งมีชีวติ ในรู ปของโซ่ อาหารและสายใย
อาหาร วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์ บอน และความสาคัญที่มีต่อระบบนิ เวศ ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ สภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา และมีส่วนร่ วมในการดูแลและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล นาเสนอข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชี วติ ดูแล
สิ่ งมีชีวติ สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
มาตรฐาน
ว ๑.๒
ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว ๘.๑

ตัวชี้วดั
ว ๑.๒ ม.๓/๑, ว ๑.๒ ม.๓/๒, ว ๑.๒ ม.๓/๓, ว ๑.๒ ม.๓/๔, ว ๑.๒ ม.๓/๕, ว ๑.๒ ม.๓/๖
ว ๒.๑ ม.๓/๑, ว ๒.๑ ม.๓/๒, ว ๒.๑ ม.๓/๓, ว ๒.๑ ม.๓/๔
ว ๒.๒ ม.๓/๑, ว ๒.๒ ม.๓/๒, ว ๒.๒ ม.๓/๓, ว ๒.๒ ม.๓/๔, ว ๒.๒ ม.๓/๕, ว ๒.๒ ม.๓/๖
ว ๘.๑ ม.๑-๓/๑, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๒, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๓, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๔, ว ๘.๑
ม.๑-๓/๕, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๖, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๗, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๘, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๙
รวม ๒๕ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ทดลอง อธิ บาย อภิปราย ความเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อวัตถุ แรงกิ ริยาและแรงปฏิ กิริยา
ระหว่างวัตถุ แรงพยุงของของเหลวที่กระทาต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสี ยดทานสถิตกับแรงเสี ยด
ทานจลน์ โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นแนวตรง และแนวโค้ง งาน พลังงานจลน์ พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุ รักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเหล่านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ กระแสไฟฟ้ า ความต้านทาน คานวณพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้าน
อย่ า งถู ก ต้อ งปลอดภัย และประหยัด ตัว ต้า นทาน ไดโอด ทรานซิ ส เตอร์ และทดลองต่ อ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี ทรานซิสเตอร์ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สื บค้น อธิ บาย อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์
อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบ
สุ ริยะ ระบุตาแหน่ งของกลุ่ มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ ใช้สารวจอวกาศ วัตถุ ทอ้ งฟ้ า
สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่ อสาร และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล นาเสนอข้อมูล และอภิปราย เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ ดูแล
สิ่ งมีชีวติ สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ว ๔.๑ ว ๔.๑ ม.๓/๑, ว ๔.๑ ม.๓/๒, ว ๔.๑ ม.๓/๓
ว ๔.๒ ว ๔.๒ ม.๓/๑, ว ๔.๒ ม.๓/๒, ว ๔.๒ ม.๓/๓
ว ๕.๑ ว ๕.๑ ม.๓/๑, ว ๕.๑ ม.๓/๒, ว ๕.๑ ม.๓/๓, ว ๕.๑ ม.๓/๔, ว ๕.๑ ม.๓/๕
ว ๗.๑ ว ๗.๑ ม.๓/๑, ว ๗.๑ ม.๓/๒, ว ๗.๑ ม.๓/๓
ว ๗.๒ ว ๗.๒ ม.๓/๑
ว ๘.๑ ว ๘.๑ ม.๑-๓/๑, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๒, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๓, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๔, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๕,
ว ๘.๑ ม.๑-๓/๖, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๗, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๘, ว ๘.๑ ม.๑-๓/๙
รวม ๒๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ กบั การแก้ปัญหา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสังเกต สารวจ ตรวจสอบและ
ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยนาผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การ
กาหนดและควบคุมตัวแปร จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต การวัด การจาแนกประเภท การใช้ตวั เลข การสื่ อความหมายข้อมูลการลงความเห็นข้อมูล การ
ตั้งสมมติฐาน การกาหนดและควบคุมตัวแปร และการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการ ทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสื บ
เสาะหาความรู ้ และ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การเปรี ยบเทียบ การ
สื บค้นข้อมูล การอภิปราย การตั้งคาถาม การวิเคราะห์และเสนอวิธีการ เพื่อให้เกิดความรู ้ และนาความรู ้
และหลักการไปใช้ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและควบคุมตัวแปร
ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่า ของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีเจตคติ มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
ค่านิยมที่เหมาะสม ตามผลการเรี ยนรู้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรักความสนใจในการร่ วมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์
๒. พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามความเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
๓. พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความอยากรู้อยากเห็น ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้มีความใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผูอ้ ื่น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ กบั สิ่ งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสังเกต สารวจ ตรวจสอบ และ
ทดลองเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ โดยนาผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันเช่ นการบริ โภคอาหาร การใช้พลังงาน เข้าใจระบบนิ เวศ และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ย นได้รับ การพัฒ นาให้ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การกิ น อาหารที่ ดีมี คุ ณ ค่ า รู ้ จกั การใช้
พลัง งานอย่างฉลาด รู ้ จ ัก ความหมายของระบบนิ เวศ สายใยอาหาร มลภาวะ การใช้ท รั พ ยากรให้ ไ ด้
ประโยชน์และคุม้ ค่า และเข้าใจการเกิดปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ น้ าค้างเกิดขึ้นได้อย่างไร อากาศร้อนย่อม
เบากว่าอากาศเย็น
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ใน
การสื บเสาะหาความรู ้ และ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การเปรี ยบเที ยบ การ
สื บค้นข้อมูล การอภิปราย การตั้งคาถาม การวิเคราะห์และเสนอวิธีการ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ และนาความรู ้
และหลักการไปใช้ เกี่ยวกับ การบริ โภคอาหาร การใช้พลังงาน ระบบนิเวศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ผูเ้ รี ยนเห็นคุณค่า ของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีเจตคติ มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
ค่านิยมที่เหมาะสม ตามผลการเรี ยนรู้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. คิดแก้ปัญหาด้วยวีการทางวิทยาศาสตร์ และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการออกแบบหรื อคิด
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ
๒. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและมนุ ษย์ ในด้านที่
มีอิทธิ พลและผลกระทบซึ่ งกันและกัน
๓. นาความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดารงชีวติ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สารเคมีในชีวติ ประจาวัน ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสังเกต
สารวจตรวจสอบและ
ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยนาผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดเกี่ยวกับ เรื่ องสารทาความสะอาด
สารปรุ งแต่งซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้
ดังนี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสารทาความสะอาด สารปรุ งแต่งและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู้ การอธิ บาย การสังเกต การทดลอง
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การเปรี ยบเทียบ การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย การ
ตั้งคาถาม การวางแผน การวิเคราะห์และเสนอวิธีการ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีทกั ษะในการ
ทางาน การตัดสิ นใจ ของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
การจัดกลุ่มข้อมูลในเชิงปริ มาณ การนาเสนอผลการสรุ ป การสร้างคาถามใหม่ แสดงความคิดเห็นสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ บันทึกและอธิ บายผลการสารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
เห็นคุณค่า ของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมที่เหมาะสม และตระหนักถึงความสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีความสุ ขตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายและอธิ บายพร้อมทั้งผลิตสารทาความสะอาดบางชนิดเช่น สบู่ น้ ายาล้างจาน
แชมพูได้
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติสารทาความสะอาดและอภิปรายหลักประชาธิ ปไตยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
ของสารทาความสะอาดต่อภาวะสิ่ งแวดล้อมได้
๓. สื บค้นข้อมูล บอกความหมาย อธิ บาย อภิปราย สมบัติ ประโยชน์และโทษ การแบ่งประเภท
ของสารปรุ งแต่งที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. ทาโครงงานประเภทสารวจเกี่ยวกับการใช้สารปรุ งแต่ละประเภทในบริ เวณใกล้บา้ น นาผลที่
สารวจมาวิเคราะห์โดยอาศัยหลักประชาธิ ปไตยที่นาไปใช้เกี่ยวกับการรักษามลพิษที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สารเคมีในชีวติ ประจาวัน ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการสังเกต
สารวจตรวจสอบและ
ทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยนาผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่ อง
สารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร
ยารักษาโรคซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จึงกาหนด
สาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ยารักษาโรคและ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู้ การอธิบาย การสังเกต การทดลอง
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การเปรี ยบเทียบ การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย การ
ตั้งคาถาม การวางแผน การวิเคราะห์และเสนอวิธีการ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีทกั ษะในการ
ทางาน การตัดสิ นใจ ของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
การจัดกลุ่มข้อมูลในเชิงปริ มาณ การนาเสนอผลการสรุ ป การสร้างคาถามใหม่ แสดงความคิดเห็นสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ บันทึกและอธิ บายผลการสารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา สามารถนาเสนอสื่ อสารสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
เห็นคุณค่า ของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมที่เหมาะสม และตระหนักถึงความสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีความสุ ขตามผลการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล อธิ บาย อภิปราย เกี่ยวกับสมบัติ ประเภท การเลือกใช้ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
๒. สื บค้นข้อมูล ทาโครงงานประเภทสารวจการใช้สารเคมีในการเกษตรของกลุ่มการเกษตรใกล้
บ้าน นาข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้หลักประชาธิ ปไตยในการใช้และการรักษามลพิษที่จะเกิดแก่
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน
๓. สื บค้นข้อมูล อธิ บาย อภิปราย เกี่ยวกับความหมายของโรค การเกิดโรคยาที่ใช้รักษาโรค
๔. สื บค้นข้อมูล นาความรู ้ที่ได้ไปทาโครงงานประเภทสารวจ วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้ยา
สามัญประจาบ้าน ยาสมุนไพร ประชาชนมีหลักประชาธิ ปไตยในการใช้ยาประเภทต่าง ๆ โดยไม่เกิดเหตุ
รุ นแรงเสี ยหายต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา แสงและทัศนูปกรณ์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจตรวจสอบ
และการทดลองเกี่ ยวกับ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ และนาผลมาจัดระบบ หลักการแนวคิ ด และทฤษฎี
ดังนั้นการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีบทบาทเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และการค้นพบความรู ้ดว้ ย
ตนเองมากที่สุ ด ซึ่ งจะได้รั บ ความรู ้ เกี่ ยวกับแสง กระจก และเลนส์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของแสง ความเร็ วแสงความหมาย
ของคาว่าหนึ่งปี แสง การสะท้อนของแสง เช่น รังสี ของแสงที่เกิดจากการสะท้อน การเขียนและการ
คานวณเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกราบ กระจกเว้าและกระจกนูน การหักเหของแสง เช่น รังสี ของแสงที่
เกิดจากการหักเห การเขียนและการคานวณเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าและเลนส์นูน
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล บันทึก
อภิปรายและสรุ ป โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเห็นคุณค่าที่เหมาะสมตาม
ผลการเรี ยนรู้
ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. มีทกั ษะในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิ บายและสรุ ป พร้อมทั้ง คานวณหาปริ มาณต่างๆ
เกี่ยวกับแสง การเดินทางของแสง อัตราเร็ วแสง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ ว ระยะทางเวลาได้
๒. มี ท ัก ษะในการส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิ ป ราย พร้ อมทั้งค านวณหาค่ าปริ ม าณต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการสะท้อนของแสง เช่น แขวนกระจกเงารายให้เห็นวัตถุครบทุกส่ วนและภาพที่เกิดจากกระจกเงา
ราบได้
๓. มี ท ัก ษะในการส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิ ป ราย พร้ อมทั้งค านวณหาค่ าปริ ม าณต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการเกิดภาพ หาระยะภาพ ชนิ ดของภาพ ความสู งของภาพ กาลังขยาย อันเนื่องมาจากกระจกเว้าและ
กระจกนูนได้
๔. มี ท ัก ษะในการส ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิ ป ราย พร้ อมทั้งค านวณหาค่ าปริ ม าณต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการเกิดภาพ หาระยะภาพ ชนิดของภาพ ความสู งของภาพ อันเนื่องมาจากเลนส์เว้าและเลนส์นูนได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา แสงและทัศนูปกรณ์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๒๐๒๐๗ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุ ษย์ใช้กระบวนการสังเกต สารวจตรวจสอบ
และการทดลองเกี่ ยวกับ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ และนาผลมาจัดระบบ หลักการแนวคิ ด และทฤษฎี
ดังนั้นการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีบทบาทเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และการค้นพบความรู ้ดว้ ย
ตนเองมากที่ สุ ด ซึ่ งจะได้รั บ ความรู ้ เกี่ ย วกับ ทัศ นู ป กรณ์ แ ละตาบอดสี ซ่ ึ ง สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงกาหนดสาระสาคัญไว้ดงั นี้
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของทัศนูปกรณ์ ต่างๆ เช่น แว่น
ขยาย กล้องโทรทัศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายรู ป เครื่ องฉายข้ามศีรษะ เครื่ องฉายทึบแสง รังสี ที่มองไม่
เห็น ตาบอดสี
ใช้ก ระบวนการวิท ยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสื บค้น ข้อมู ล
บันทึก อภิปรายและสรุ ป โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและเห็นคุณค่าที่เหมาะสม ตามผลการเรี ยนรู้ต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้
๑. มีทกั ษะในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิ บายและสรุ ปหลักการทางาน พร้อมทั้ง
คานวณหาปริ มาณต่าง ๆ เกี่ยวกับแว่นขยาย กล้องโทรทัศน์ และกล้องจุลทรรศน์ได้
๒. มีทกั ษะในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบายและสรุ ปหลักการทางานของกล้อง
ถ่ายรู ปเครื่ องฉายข้ามศีรษะ เครื่ องฉายทึบแสงได้
๓. มีทกั ษะในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิ บายและสรุ ปเกี่ยวกับรังสี ที่มองไม่เห็นได้
๔. มีทกั ษะในการสารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบาย สรุ ปพร้อมทั้งบอกที่มาและวิธี
ป้ องกันเกี่ยวกับตาบอดสี ได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๕๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดุลยภาของสิ่ งมีชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (สายทัว่ ไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบสาคัญของเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษา
ดุลยภาพของน้ าในพืช การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ ธาตุในสัตว์ต่างๆ รวมทั้งในคน การรักษาดุลยภาพ
ของกรด-เบส อุณหภูมิในร่ างกายคน การป้ องกันและกาจัดเชื้อโรคของร่ างกาย การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค
ให้กบั ร่ างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุม้ กัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะ
หาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้
ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของ
ตนเองและดูแลรักษาสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวม ๒๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมีพนื้ ฐาน
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิวฒั นาการของแบบจาลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล
และไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรี ยงธาตุใน
ตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของพันธะ
เคมีจากการนาไฟฟ้ าของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์
สารประกอบไอออนิก และโลหะศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงาน
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษาและคานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองปั จจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาศึกษาปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจาวัน การใช้ประโยชน์และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมศึกษาการเกิด และแหล่งปิ โตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลัน่
น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เชื้อเพลิงในชีวติ ประจาวัน เลขออกเทน เลขซี
เทน ศึกษาความหมายและตัวอย่างพอลิเมอร์ ธรรมชาติและพอลิเมอร์ สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์ โครงสร้าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาทดลองจาแนกชนิ ดของพลาสติกบางชนิดโดยใช้ความหนาแน่นเป็ นเกณฑ์
ศึกษายางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ และทดลองเตรี ยมเส้นใย
สังเคราะห์ ศึกษาองค์ประกอบหลัก โครงสร้าง ประเภท แหล่งที่พบและความสาคัญของคาร์ โบไฮเดรต
ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็ นสารชีวโมเลกุล ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต
ลิพิด โปรตีนเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและ
สารประกอบ พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การใช้เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล โดยใช้
การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ สามารถนา
ความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรื อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๑
รหัสตัวชี้วดั
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙,
ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการพื้นฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่ อง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ ว ความเร็ ว

ความเร่ ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่
แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย แรงที่กระทาต่อวัตถุในสนามโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง
แรงที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ าในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงนิ วเคลียร์ ในนิวเคลียส
และการใช้ประโยชน์จากแรงและการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ อง
องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสี ยงและการได้ยนิ ความเข้มเสี ยง มลพิษทางเสี ยง สเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า กัมมันตภาพรังสี รังสี ในชีวติ ประจาวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ และการใช้
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการ
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ การนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ว ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยาพืน้ ฐาน
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาโครงสร้างของเยือ่ หุม้ เซลล์ การลาเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวติ การรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ ธาตุ และอุณหภูมิใน
ร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายมนุษย์ กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุ กรรม
การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและผล
ของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดุลยภาพของระบบนิเวศการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการอนุ รักษ์และสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการ
อภิปราย การอธิบายและสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีความ สามารถในการตัดสิ นใจ
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวังและพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ว ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พันธุกรรมและการอยู่รอด
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (สายทัว่ ไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ความรู ้พ้นื ฐานทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์การ
รักษาดุลยภาพของเซลล์สิ่งมีชีวติ ในพืช สัตว์ และสิ่ งชีวติ ชั้นต่า กลไกการควบคุมดุลยภาพของมนุษย์ การ
เคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ กระบวนการถ่ายทอดพันธุ กรรม การแปรผันทางพันธุ กรรมการเกิดมิวเตชัน่
พันธุ กรรมกับการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ ในสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การอยูร่ อดของสิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ กับการอยูร่ อด
ผลของความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม ผลและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ความหลากหลายของระบบนิเวศดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
สภาพปัญหาของสิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก การอนุ รักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
ทดลอง การสังเกต การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ป เพื่อให้เกิด ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ า
ระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยม
มาตรฐาน
ว ๑.๒
ว ๒.๒
ว ๘.๑

ตัวชี้วดั
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๑ , ว ๑.๑ ม.๔-๖/๒ , ว ๑.๑ ม.๔-๖/๓ , ว ๑.๑ ม.๔-๖/๔
ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ , ว ๒.๑ ม.๔-๖/๒ , ว ๒.๑ ม.๔-๖/๓
ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๒, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๓, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๔, ว ๘.๑
ม. ๔-๖/๕, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๖, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๗, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๘, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๙,
ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑๐, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑๑, ว ๘.๑ ม. ๔-๖/๑๒

รวม ๑๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ (สายวิทย์)
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๑๑๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป
หลักฐานและข้อมูลทางธรณี วทิ ยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อายุทางธรณี วทิ ยา ซากดึกดาบรรพ์ การลาดับชั้นหิ น กาเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวฒั นาการของดาว
ฤกษ์ กาเนิดและวิวฒั นาการของดวงอาทิตย์ ความส่ องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สี และอุณหภูมิผวิ
ของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกาเนิ ดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การ
กาเนิดระบบสุ ริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริ วารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่ งและการโคจรของ
ดาวเทียม ระบบขนส่ งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปรายการอธิบายและสรุ ป
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้
ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความ
เป็ นสากล
รหัสตัวชี้วดั
ว ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
ว ๗.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒
ว ๗.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สารและสมบัติของสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (สายทัว่ ไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาและอธิบาย วิเคราะห์องค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน
และกรด ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิก สื บค้นข้อมูล กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการ
แยกแก๊สธรรมชาติ การกลัน่ ลาดับส่ วนน้ ามันดิบ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตางๆที่ได้จากการกลัน่ ลาดับส่ วน
น้ ามันดิบ รวมถึงอันตราย หรื อมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ท้ งั ก่อนและหลังการนาไปใช้
ประโยชน์ การเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ
การสารวจตรวจสอบ การทานาย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ ง
ที่เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๓.๒ ม. ๔ – ๖/๑ , ม. ๔ – ๖/๒ , ม. ๔ – ๖/๓ , ม. ๔ – ๖/๔ , ม. ๔ – ๖/๕ , ม. ๔ – ๖/๖ ,
ม. ๔ – ๖/๗ ,ม. ๔ – ๖/๘ , ม. ๔ – ๖/๙ ว ๘.๑ ม.๔ - ๖/๑-๙
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑), ม.๔-๖/๑๒
รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ (สายทัว่ ไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษากาเนิดอนุ ภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี ธรรมชาติของ
ดาวฤกษ์ กาเนิดและองค์ประกอบของระบบสุ ริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่ งและการโคจรของดาวเทียม
ประโยชน์จากดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะโครงสร้างโลก
ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี การเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี ในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณี วทิ ยา ซากดึกดาบรรพ์ โครงสร้างทาง
ธรณี วทิ ยา การอธิ บายประวัติทางธรณี วทิ ยาของพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุ ป เพื่อให้
เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ของตนเองและดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิ ยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖
ว ๗.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒
ว ๗.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การเคลือ่ นที่และแรงในธรรมชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (สายทั่วไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาการบอกตาแหน่งของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวตรง อัตราเร็ ว ความเร็ วและความเร่ ง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แรงโน้มถ่วงและสนาม
โน้มถ่วง ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กโลก แรงไฟฟ้ าและสนามไฟฟ้ า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้ า แรงนิวเคลียร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์การอธิบาย การ
อภิปรายและสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเองและดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔
ว ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,
ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๖๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลังงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (สายทั่วไป)
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึก ษาค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิ บ ายคานวณเกี่ ยวกับ ธรรมชาติ ของคลื่ นเสี ยง สมบัติและ
ปรากฏการณ์ ของคลื่นเสี ยง เสี ยงกับการได้ยิน บีตส์ ของเสี ยง มลภาวะของเสี ยง ธรรมชาติ สเปกตรัม และ
ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า โครงสร้างอะตอม นิ วเคลี ยส พลังงานยึดเหนี่ ยว ปฏิกิริยานิ วเคลี ยร์ การ
ค้นพบกัมมันตภาพรังสี สมบัติของรังสี ชนิ ดของรังสี นิ วเคลี ยสของธาตุกมั มันตภาพรังสี ประโยชน์และ
โทษของกัมมันตภาพรังสี
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
เห็ น คุ ณ ค่ า ของการน าความรู ้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว ๕.๑
ว ๘.๑

ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๒ ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๓ ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๔ ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๕
ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๖ ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๗ ว ๕.๑ ม.๔-๖ /๘ ว ๕.๑ ม.๔-๖ / ๙
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,
ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘,ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิ สิ กส์ ปริ มาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและ
การทดลองในวิชาฟิ สิ กส์ การบอกตาแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่ งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสี ยดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการ
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ การนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิ สิ กส์ ปริ มาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ
๒. อธิบายความสาคัญของการทดลอง การวัดปริ มาณกายภาพต่างๆ และการบันทึกผลการวัด
๓. อธิ บายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริ มาณที่เกี่ยวข้อง
๔. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็ วและความเร่ งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่
มีความเร่ งคงตัว
๕. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
๖. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ
๗. อธิ บายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
๘. อธิ บายแรงเสี ยดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง
๙. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
๑๐. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
๑๑. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๔ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่ อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน กาลัง เครื่ องกลอย่างง่ายและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุ
และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์ กและผลของทอร์ กที่มีต่อสภาพการหมุน สภาพ
สมดุลและเงื่อนไขที่ทาให้เกิดสมดุล สภาพยืดหยุน่ ของวัตถุและมอดุลสั โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถ
ในการสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ การนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บายงานและวิเคราะห์งานของแรงต่าง ๆ
๒. อธิบายพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน
๓. อธิ บายและใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในสถานการณ์ต่างๆ
๔. อธิ บายการทางานของเครื่ องกลอย่างง่าย
๕. อธิบายโมเมนตัม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป
๖. อธิบายการชนของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม และวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ
๗. อธิ บายการเคลื่อนที่แบบหมุนและความสัมพันธ์ของปริ มาณที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
๘. อธิบายทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย และความสัมพันธ์ระหว่างทอร์ กกับโมเมนต์ความเฉื่ อย
๙. อธิบายโมเมนตัมเชิงมุม และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
๑๐. อธิบายพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน
๑๑. อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ และวิเคราะห์สภาพสมดุลตามเงื่อนไขของสมดุล
๑๒. อธิ บายผลของแรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ
๑๓. อธิ บายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุและผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางมวล
และศูนย์ถ่วงของวัตถุ
๑๔. อธิ บายการได้เปรี ยบเชิงกลของเครื่ องกลอย่างง่าย
๑๕. อธิ บายสภาพยืดหยุน่ ของของแข็งและมอดุลสั ของยัง
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๔ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่ อง องค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติ
ของเสี ยง สมบัติของคลื่นเสี ยง การอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นเสี ยง การสั่นพ้องของเสี ยง บีตส์
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสี ยงและมลพิษทางเสี ยง
ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิ ต กระจกเงาโค้ง เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิดการ
รับรู้สีของนัยน์ตาคน แสงเชิงฟิ สิ กส์และการอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นแสง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดมี
ความสามารถในการสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ การนา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจา วัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล
๒. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
๓. อธิ บายการเกิดคลื่นนิ่ง
๔. อธิ บายการเกิดเสี ยงและสมบัติของเสี ยง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน
๕. อธิ บายเกี่ยวกับการได้ยนิ ได้แก่ ระดับเสี ยง ระดับสู งต่าของเสี ยง คุณภาพเสี ยง และผลของมลพิษ
ทางเสี ยงต่อการได้ยนิ
๖. อธิ บายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ
๗. อธิ บายปรากฏการณ์บางอย่างของเสี ยง และการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
๘. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตาแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและ
กระจกเงาโค้ง ทั้งโดยการเขียนภาพและการคานวณ
๙. อธิ บายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด
๑๐. อธิบายการหาตาแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและ
การคานวณ
๑๑. อธิ บายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสง การสะท้อนกลับหมดของแสง รุ ้ง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๓
การทรงกลด และมิราจ
๑๒. อธิบายหลักการทางานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ เครื่ องฉายภาพ กล้องถ่ายรู ป
กล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์ สาขาฟิ สิ กส์ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๖
๑๓. อธิ บายความสว่างและการมองเห็นสี
๑๔. อธิ บายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผา่ นช่องเล็กยาว (หรื อสลิต) และการใช้เกรตติง
๑๕. อธิบายการกระเจิงของแสง
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ ประจุไฟฟ้ า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ า การเหนี่ยวนาไฟฟ้ า แรงระหว่างประจุและ
กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้ า เส้นแรงไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า ตัวเก็บประจุและความจุ การนาความรู ้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้ าสถิตไปใช้ประโยชน์ กระแสไฟฟ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ กฎของ
โอห์มและความต้านทาน สภาพต้านทานไฟฟ้ าและสภาพนาไฟฟ้ า อิทธิ พลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าและความต่างศักย์ พลังงานไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ า การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ การ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงเบื้องต้น เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ าและ
สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้ าทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้ าผ่านและอยู่
ในสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้ าผ่าน แรงกระทาต่อขดลวด
ที่มีกระแสไฟฟ้ าและอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้ าผ่าน
กระแสไฟฟ้ าเหนี่ยวนาและแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า หม้อแปลง ค่าของ
ปริ มาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ ากระแสสลับ
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ กาลังไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ การคานวณหาพลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
วงจรไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน และการใช้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย และการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
การทางสร้างสรรค์รวมถึงผลสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล อภิปรายและทดลองเพื่อให้เกิดความรู ้
ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันมีชีวิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. ทดลอง วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดหลักไฟฟ้ าสถิต ประจุไฟฟ้ า กฎการอนุรักษ์ประจุ
ไฟฟ้ า การเหนี่ยวนาประจุไฟฟ้ า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
2. ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้ าเนื่องจากจุดประจุ เส้นแรงไฟฟ้ า สนามไฟฟ้ า
สม่าเสมอ สนามไฟฟ้ าบนตัวนาทรงกลม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๕
3. สื บค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้ า พลังงานศักย์ไฟฟ้ า ความต่างศักย์ ไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า
เนื่องจาก จุดประจุและตัวนาทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ ไฟฟ้ ากับสนามไฟฟ้ า
สม่าเสมอ
4. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับตัวเก็บประจุและการต่อตัวเก็บประจุ หาค่าความจุ
ไฟฟ้ า และสื บค้นเกี่ยวกับการนาความรู ้เรื่ องไฟฟ้ าสถิตไปใช้ประโยชน์
5. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้ า แหล่งกาเนิดไฟฟ้ า การนาไฟฟ้ า
ในตัวนาต่างๆ
6. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อน ไฟฟ้ า ความต่างศักย์ไฟฟ้ า พลังงานและ
กาลังไฟฟ้ า
7. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อน ไฟฟ้ า ความต่างศักย์ไฟฟ้ า พลังงานและ
กาลังไฟฟ้ า
8. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่
9. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงเบื้องต้น แอมมิเตอร์ โวลต์
มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์
10. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่
มีประจุไฟฟ้ าในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้ า กับสนามแม่เหล็ก
11. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้ าผ่านและอยูใ่ น
สนามแม่เหล็ก แรงระหว่างลวดตัวนาสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน แรงกระทา
ต่อขวดลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้ าและอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก
12. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแกลแวนอมิเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
13. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ าเหนี่ยวนา แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา ความ
เหนี่ยวนาและหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้ า
14. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับค่าของปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ ากระแสสลับ
15. ทดลอง สื บค้น วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัว
เก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา การเขียนภาพเฟเซอร์
16. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า ตัวประกอบกาลัง
17. สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน และการใช้
ไฟฟ้ าอย่างปลอดภัย
รวมผลการเรียนรู้ ๑๖ ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๔ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮริ ตซ์ การแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ฟิ สิ กส์
อะตอม การค้นพบอิเล็กตรอนของทอมสันและมิลลิแกน แบบจาลองอะตอมของทอมสัน การทดลองของ
รัทเทอร์ฟอร์ ด การทดลองด้านสเปกตรัม ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริ ก ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การ
ทดลองของฟรังก์และเฮริ ตซ์ รังสี เอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฎการณ์คอมป์
ตัน สมมติฐานของเดอ บรอยล์ หลักความไม่แน่นอน โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ ควอนตัม
เลเซอร์ ตัวนา กึ่งตัวนา ฉนวน การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส การสลายของ
นิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การใช้ประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม และ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล อภิปรายและทดลองเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันมี
ชีวติ วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับทฏษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของแมกซ์เวลล์ การ
ทดลองของเฮริ ตซ์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าแต่ละ
ชนิด และโพลาไรเซชัน
๒ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับหลักการของทอมสัน การทดลองของมิลลิแกน
แบบจาลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด
๓ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับสเปกตรัมอะตอมของ และการแผ่รังสี ของวัตถุดา
๔ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมของโฮโดรเจน ตามทฤษฎี
อะตอมของโบว์
๕ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับสถานการณ์การทดลองของฟรังค์และเฮริ ตซ์
๖ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับการเกิดรังสี เอกซ์ต่อเนื่อง และรังสี เอกซ์เฉพาะตัว
พร้อมทั้งบอกสมบัติและประโยชน์ของรังเอกซ์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๗
สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบว์และ
ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน และสมมติฐานของเดอบรอยล์
๘ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
๙ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น
๑๐ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับการค้นพบกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสี ธาตุ
กัมมันตรังสี
๑๑ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี
๑๒ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับการค้นพบนิวตรอน เลขมวล เลขอะตอมและนิวคลี
ออน การแผ่รังสี แอลฟา บีตา และแกมมา
๑๓ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับการสลายของธาตุกมั มันตรังสี บอกความหมายของ
ธาตุเสถียร ครึ่ งชีวิต ค่าคงตัวการสลาย
๑๔ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับไอโซโทป ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี ไอโซโทป
เสถียร และหลักการทางานของแมสสเปกโตรมิเตอร์
๑๕ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับธรรมชาติของแรงนิวเคลียร์ รัศมีของนิวเคลียส
๑๖ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับพลังงานยึดเหนี่ยว มวลพร่ อง พลังงานยึดเหนี่ยว
เสถียรภาพของนิวเคลียส
๑๗ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์
๑๘ สารวจตรวจสอบ อภิปรายและสื บค้นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กมั มันตภาพรังสี อันตรายที่
เกิดจากกัมมันตรังสี และวิธีป้องกันได้
รวมทั้งหมด ๑๘ ผลการเรียนรู้
๗

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมี ๑
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะหเปรี ยบเทียบแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และ
แบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม
เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสี ของเปลวไฟจากสารประกอบและเส้นสเปกตรัม
ของธาตุบางชนิด ศึกษาและเขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงาน
ของอิเล็กตรอน ออร์บิทลั เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุของ
นักวิทยาศาสตร์ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ ศึกษาคานวณและ
เปรี ยบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคหรื อพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ สู ตร การเรี ยกชื่อ
และโครงสร้างสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวพันธะพลังงานพันธะ การคานวณหาพลังงานพันธะและ
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รู ปร่ างของโมเลกุลและสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่ างตาข่าย สมบัติบางประการของ
สารโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิกโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก สู ตรและการเรี ยกชื่อ
สารประกอบไอออนิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิ ก ทดลองเพื่อศึกษา
สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิกปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเกี่ยวกับพันธะโลหะ
ศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็ นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายน้ าและ
เลขออกซิเดชัน ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายน้ าของสารประกอบบางชนิด
ของธาตุหมู่ IA และ IIA ศึกษาตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของ
ธาตุแทรนซิชนั และฝึ กคานวณหาเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชนั
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสี ของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชนั ศึกษาสมบัติของธาตุก่ ึงโลหะ
ธาตุกมั มันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ศึกษาและคานวณครึ่ งชีวติ
ของธาตุกมั มันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารกัมมันตรังสี ธาตุและสารประกอบบางชนิ ดในสิ่ งมีชีวติ ละสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ และพันธะเคมี โดยใช้การ
เรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้การสารวจตรวจสอบ สามารถนาความ
รู ี้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สามารถจัด
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๗๙
กระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมสาขาเคมี สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี ๔
ผลการเรียนรู้
๑. เปรี ยบเทียบและอธิบายแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และ
แบบกลุ่มหมอกได้
๒. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได้
๓. อธิบายผลการศึกษาที่ทาให้นกั วิทยาศาสตร์ เชื่ อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยูใ่ นระดับพลังงาน
ต่าง ๆ กันได้
๔. เขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในออร์บิทลั เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุ
เลขหมู่ เลขคาบและกลุ่มของธาตุในตารางธาตุได้
๕. อธิ บายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็ นหมวดหมู่จนได้
เป็ นตารางธาตุ พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมู่ธาตุได้
๖. สรุ ปแนวโน้มสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และคาบ ในเรื่ องเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมี
ไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
จุดหลอมเหลวและจุดเดือด พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลประกอบได้
๗. คานวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทั้งสามารถเปรี ยบเทียบ
เลขออกซิ เดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได้
๘. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรื อพันธะเคมีได้
๙. อธิ บายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลได้
๑๐. เขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
๑๑. ใช้ความรู้เรื่ องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้
๑๒. ใช้ค่าพลังงานพันธะคานวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้
๑๓. อธิบายโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้
๑๔. ทานายรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้วยโครงสร้างลิวอิสได้
๑๕. อธิ บายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพันธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้
๑๖. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้
๑๗. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลไม่มีข้ วั โมเลกุลมีข้ วั และ
โครงผลึกร่ างตาข่ายได้
๑๘. อธิ บายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิกและโครงสร้างของ
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๑๘๐
สารประกอบไอออนิกได้
๑๙. เขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิกได้
๒๐. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการ
ของสารประกอบไอออนิกได้
๒๑. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุ ทธิได้
สขาเคมี สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทตโนโลยี ๕
๒๒. อธิ บายการเกิดพันธะโลหะและใช้ความรู ้เรื่ องพันธะโลหะอธิ บายสมบัติของโลหะได้
๒๓. สรุ ปสมบัติต่าง ๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบเกี่ยวกับ
จุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็ นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์
การละลายน้ า และเลขออกซิเดชัน พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลประกอบได้
๒๔. เปรี ยบเทียบสมบัติของธาตุแทรนซิ ชนั กับธาตุหมู่ IA IIA VIIA และพวกธาตุก่ ึงโลหะได้
๒๕. เปรี ยบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิ ชนั กับสารประกอบของธาตุหมู่ IA IIA
และ VIIA ได้
๒๖. อธิ บายสมบัติของธาตุกมั มันตรังสี และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ บางปฏิกิริยาได้
๒๗. อธิ บายหลักการเกิดปฏิกิริยาฟิ ชชัน ปฏิกิริยาฟิ วชัน ปฏิกิริยาลูกโซ่ และการนาปฏิกิริยา
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้
๒๘. บอกประโยชน์และโทษของธาตุหมู่ IA IIA VIIA ธาตุแทรนซิ ชนั และธาตุกมั มันตรังสี ได้
รวมทั้งหมด ๒๘ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมี ๒
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและคานวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ
มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโมล อนุภาค มวลและปริ มาตรของแก๊สที่ STP ศึกษา
หน่วย และการคานวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรี ยมสารละลาย ศึกษาและทดลอง
และเปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริ สุทธิ์ และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสู ตร
โมเลกุล สู ตรเอมพิริคลั หรื อสู ตรอย่างง่าย และสู ตรโดรงสร้าง การคานวณหามวลเป็ นร้อยละจากสู ตร
การคานวณหาสู ตรเอมพิริคลั และสู ตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและ
คานวณหาอัตาส่ วนจานวนโมลของสารตั้งต้นที่ทาปฏิกิริยาพอดีกนั ศึกษาสมบัติของระบบปิ ดและระบบ
เปิ ด ศึกษาและฝึ กคานวณปริ มาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็ นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่ วนคงที่ ศึกษา
ทดลองและคานวณปริ มาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร
ศึกษาและฝึ กคานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของสารในสมการเคมีน้ นั ๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งสมการ สารกาหนดปริ มาณ ผลได้ร้อยละศึกษาสมบัติและการจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
ทดลองเตรี ยมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึกการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด
ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ความดันไอ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ
ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของของเหลวต่างชนิด และผลของ
อุณหภูมิต่อความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษาและทดลอง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและปริ มาตรของแก๊ส และคานวณหาปริ มาตร ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส ศึกษาและคานวณความดัน ปริ มาตร
จานวนโมล มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สสมบูรณ์ ศึกษาทดลองการแพร่ และอัตราการแพร่ ของ
แก๊ส การคานวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ ผา่ นของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแก๊สเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการ
คานวณเกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหา
ความรู้การสารวจตรวจสอบ สามารถนาความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์
หรื อแก้ปัญหาในชี วติ ประจาวัน สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมสขาเคมี สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทตโนโลยี ๗
ผลการเรียนรู้
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๒
๑. คานวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้
๒. คานวณมวลโมเลกุลของสารหรื อมวลสู ตร และมวลของสาร ๑ โมเลกุลได้
๓. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่างๆ ของสาร ซึ่ งได้แก่ จานวนโมล จานวนอนุภาคมวลและ
ปริ มาตรของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวคานวณหาปริ มาณใดปริ มาณหนึ่งได้
๔. อธิบายวิธีเตรี ยมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรื อปริ มาตรตามต้องการ และคานวณหาความ
เข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
๕. เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรื อจุดหลอมเหลวของสารต่อไปนี้ได้
๕.๑ สารละลายกับตัวทาละลาย
๕.๒ สารละลายที่มีตวั ทาละลายชนิดเดียวกัน แต่ความเข้มข้นต่างกัน
๕.๓ สารละลายที่มีตวั ทาละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้มข้นเท่ากัน
๖. คานวณหามวลเป็ นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสู ตรที่กาหนดให้ได้
๗. คานวณหาสู ตรเอมพิริคลั และสู ตรโมเลกุลของสารได้
๘. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้
๙. คานวณหาอัตราส่ วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็ นสารประกอบตามกฎสัดส่ วนคงที่ได้
๑๐. สรุ ปข้อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทั้งสามารถใช้กฎทั้งสองคานวณหา
ปริ มาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสู ตรโมเลกุลของแก๊สได้
๑๑. คานวณหาจานวนโมล มวลของสาร ปริ มาตรของแก๊สที่ STP หรื อจานวนอนุภาคของสาร
จากสมการเคมีได้
๑๒. ระบุสารกาหนดปริ มาณและใช้คานวณหาปริ มาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้
๑๓. คานวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่กาหนดให้ได้
๑๔. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้
๑๕. อธิ บายเหตุผลที่ทาให้ธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรู ปต่าง ๆ ได้
๑๖. อธิ บายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้
๑๗. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้
๑๘. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิ บายสมบัติบางประการของแก๊สได้
๑๙. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริ มาตรของแก๊สได้
๒๐. ใช้กฎต่าง ๆ ของแก๊สคานวณหาปริ มาตร ความดัน อุณหภูมิ และจานวนโมลหรื อมวลของแก๊สได้
๒๑. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรี ยบเทียบ
อัตราการแพร่ และอัตราการแพร่ ผา่ นของแก๊สได้
รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมี ๓
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การคานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค การเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ พลังงานกับการดาเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของความเข้มข้น พื้นที่ผวิ อุณหภูมิ ตัวเร่ งปฏิกิริยาและตัวหน่วง
ปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเร่ งปฏิกิริยา และการใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัย
ต่างๆ ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่
ทาให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมี
ในปฏิกิริยาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับ
สมการเคมีคานวณหาค่าคงที่ของสมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อ
ศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและ
การนาหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทร
ไลต์ ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของ
อาร์ เรเนียส เบริ นสเตด–ลาวรี และลิวอิส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลาย
กรด-เบส ศึกษาคู่กรด–เบส การคานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การคานวณค่าคงที่การ
แตกตัวเป็ นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็ นไอออนของน้ า การคานวณ
ค่าคงที่การแตกตัวของน้ า pH ของสารละลาย และการคานวณค่า pH อินดิเคเตอร์สาหรับกรด-เบส
สารละลายกรด-เบสในชีวติ ประจาวันและในสิ่ งมีชีวติ ศึกษาและทดลองเรื่ องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยา
การเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษา
เกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และ
คานวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์สาหรับไทเทรตกรด-เบส
การประยุกต์ความรู้เรื่ องการไทเทรตไปใช้ในชีวิตประจาวัน ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็ นบัฟเฟอร์ของ
สารละลาย
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีในสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม และ
สารละลายกรด-เบส โดยใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บเสาะหาความรู้ การสารวจ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๔
ตรวจสอบ สามารถนาความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิ บายปรากฏการณ์หรื อแก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจาวัน สามารถจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสมสขาเคมี สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทตโนโลยี ๙ผลการเรี ยนรู้
๑. คานวณและเปรี ยบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๒. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลา
รวมทั้งสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้
๓. อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุ ภาค และ
การเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ได้
๔. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดาเนิ นไปของปฏิกิริยาเคมีและ
สามารถระบุได้วา่ เป็ นปฏิกิริยาดูดหรื อคายพลังงานได้
๕. ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๖. อธิ บายผลของความเข้มข้นและพื้นที่ผวิ ของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่ งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๗. อธิ บายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับ ภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุลใน
สารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงที่สมดุลได้
๘. อธิ บายสมบัติต่างๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้
๙. เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได้
๑๐. คานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้
๑๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้อมทั้งอธิ บายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนได้
๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลได้
๑๓. อธิ บายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการ
เลือกภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้
๑๔. อธิ บายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ และปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
๑๕. เปรี ยบเทียบสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กบั สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ และระบุ
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้
๑๖. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรื อเบสละลายในน้ า พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ทาให้
สารละลายแสดงสมบัติเป็ นกรดหรื อเบสได้
๑๗. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด–เบสอาร์เรเนียส เบริ นสเตด–ลาวรี และ
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๑๘๕
ลิวอิส พร้อมทั้งอธิ บายสมบัติของกรดหรื อเบสตามทฤษฎีกรด–เบสเหล่านี้ได้
๑๘. ระบุโมเลกุลหรื อไอออนที่เป็ นคู่กรด – เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด – เบสเบริ นสเตด –
ลาวรี ได้
๑๙. อธิ บายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทั้งคานวณหา
ร้อยละของการแตกตัว และค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนหรื อเบสอ่อนได้สขาเคมี สถาบันส่ งเสริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี ๑๐
๒๐. เปรี ยบเทียบปริ มาณการแตกตัวของกรดหรื อเบส และคานวณหาความเข้มข้นของ H๓O+ และ
OH- โดยใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้
๒๑. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ าเมื่อเติมกรดหรื อเบส พร้อมทั้งคานวณหาความ
เข้มข้นของ H๓O+ และ OH- ในสารละลายได้
๒๒. คานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H๓O+ หรื อ OH- และบอกความเป็ น
กรด – เบสของสารละลายจากค่า pH ได้
๒๓. อธิบายเหตุผลที่ทาให้อินดิเคเตอร์ เปลี่ยนสี และใช้ช่วงของการเปลี่ยนสี ของอินดิเคเตอร์บอก
ค่า pH หรื อความเป็ นกรด – เบสของสารละลายได้
๒๔. อธิบายความสาคัญของ pH หรื อความเป็ นกรด – เบสของสารละลายในสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อมได้
๒๕. อธิ บายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส และกรดหรื อเบสกับสารบางชนิด พร้อม
ทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา และบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้นได้
๒๖. อธิ บายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๒๗. อธิ บายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ า พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๒๘. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส
ตลอดจนคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตได้
๒๙. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร้อมทั้งบอกค่า pH ของสารละลาย ณ
จุดสมมูลได้
๓๐. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรื อเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้
รวมทั้งหมด ๓๐ ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมี ๔
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิกิริยารี ดอกซ์ การดุลสมการรี ดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้ าเคมีเกี่ยวกับเซลล์กลั วานิก
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่ อนของโลหะและการป้ องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เซลล์ไฟฟ้ าเคมี กระบวนการและหลักการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต
และการใช้ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์ การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรี น การผลิตโซดา
แอช การผลิตสารฟอกขาว อุตสาหกรรมปุ๋ ย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การ
สังเกต การสื บค้นข้อมูล การอภิปรายสรุ ปเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ
นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. ทดลอง อภิปราย อธิบาย ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน จัดลาดับ
ความสามารถในถ่ายโอนอิเล็กตรอนได้
2. สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมายของปฏิกิริยาออกซิ เดชัน รี ดกั ชัน ตัวออกซิ ไดส์ ตัวรี ดิวซ์ ตัวถูก
ออกซิไดส์ ตัวถูกรี ดิวซ์ และนาเสนอประโยชน์และโทษของปฏิกิริยารี ดอกซ์บางชนิดใน
ชีวติ ประจาวันได้
3. อธิบายหลักการและดุลสมการรี ดอกซ์โดยใช้เลขออกซิ เดชันและครึ่ งของปฏิกิริยาได้
4. ทดลอง อภิปราย อธิบายและสรุ ปหลักการของเซลล์กลั วานิก พร้อมทั้งเขียนแผนภาพของเซลล์
5. อธิ บายและคานวณหาค่าศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานครึ่ งเซลล์และศักย์ไฟฟ้ าของเซลล์
6. สื บค้นข้อมูล อภิปราย อธิ บาย ประเภทและประโยชน์ของเซลล์กลั วานิกได้
7. สื บค้นข้อมูล อภิปราย อธิ บายหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และอธิบายหลักการแยกสาร
ด้วยเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ได้
8. สื บค้นข้อมูล อภิปราย นาเสนอข้อมูล อธิ บายเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการถลุงแร่ โลหะบางชนิด และแร่ รัตนชาติ การใช้ประโยชน์จากแร่ และผลที่เกิด
ขึ้นกับสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อมสื บค้นข้อมูล อภิปราย การ
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๑๘๗
9. สื บค้นข้อมูล อภิปราย นาเสนอข้อมูล อธิบายกระบวกการและหลักการทางวิทยาศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเซรามิก พร้อมทั้งระบุประโยชน์
10. สารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตโซเดียมคลอไรด์ การใช้โซเดียมคลอไรด์ในอุตสาหกรรมต่างๆ นาเสนอ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม
11. สื บค้นข้อมูล อภิปราย นาเสนอข้อมูล อธิบายกระบวนการและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใน
อุตสาหกรรมปุ๋ ย อุตสาหกรรมการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร นาเสนอประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้
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๑๘๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมี ๕
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๒๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาชนิดของพันธะระหว่างคาร์ บอน สู ตรเคมี ไอโซเมอร์ ของประกอบไฮโดรคาร์ บอนและ
ทดลองการจัดเรี ยงตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนแบบสายตรงแบบวงแหวนอะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข ศึกษาหมู่ฟังก์ชนั
สู ตรเคมีของสารประกอบคาร์ บอน ศึกษาและทดลองสมบัติปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน
กรดอินทรี ย ์ เอสเทอร์ เอไมด์ เอมีน รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์และอันตรายของสารประกอบอินทรี ย ์
ประเภทต่างๆ ศึกษาการเกิดประโยชน์ของถ่านหิ นและหิ นน้ ามัน แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบของ
ปิ โตรเลียม วิธีแยกน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
บางชนิด และปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ศึกษาสมบัติและประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง ซิ ลีโคน
รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการป้ องกัน ศึกษาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์ศึกษาความสาคัญของอาหารต่อชีวิตและสุ ขภาพ อาหารกับสารชี วโมเลกุลซึ่ งได้แก่ ไขมันและ
น้ ามัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชี ว
โมเลกุล ศึกษาและทดลองสมบัติ ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทของไขมันและน้ ามัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
ศึกษาสมบัติและการทางานของเอนไซม์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรี ยนรู้
1. สื บค้นข้อมูล อธิ บายการเกิดพันธะระหว่างคาร์ บอน สู ตรเคมี ไอโซเมอร์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและทดลองการจัดเรี ยงตัวของคาร์บอนในสารประกอบได้
2. สื บค้นข้อมูล อธิบาย จาแนก เปรี ยบเทียบสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบสายตรง
แบบวงแหวนอะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข สามารถทดลองสมบัติบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้
3. สื บค้นข้อมูล อธิ บาย จาแนกประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนพร้อมทั้งเรี ยกชื่อ แอลเคน แอ
ลคีน แอลไคน์ ไฮโดรคาร์ บอนแบบวง และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนได้
4. สื บค้นข้อมูล อธิ บาย ทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ กรดอินทรี ย ์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์
คีโตน เอมีน เอไมด์ได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๘๙
5. สื บค้นข้อมูล อธิบายความหมายของปิ โตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
พอลิเมอร์ และชนิดของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ ได้
6. สื บค้นข้อมูล อธิบายถึงชนิด สมบัติ และประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง และซิลิโคนได้
7. สื บค้นข้อมูล อธิ บายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการผลิตพอลิเมอร์ สังเคราะห์ได้
8. สื บค้นข้อมูล อธิบาย เปรี ยบเทียบข้อดี - ข้อเสี ย และผลจากการใช้เคมีภณั ฑ์ได้
9. สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมายของสารอาหาร สารชีวโมเลกุล พร้อมยกตัวอย่างได้
10. สื บค้นข้อมูล อธิ บายสมบัติ วิธีการทดสอบไขมันและทาการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีบาง
ประการของไขมันและน้ ามันได้
11. สื บค้นข้อมูล ทาการทดลอง อธิบายองค์ประกอบ โครงสร้าง แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของโปรตีน
ได้
12. สื บค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและการทางานของเอนไซม์ได้
13. สื บค้นข้อมูล อธิ บายองค์ประกอบ โครงสร้างแหล่งที่เกิดในธรรมชาติและทาการทดลองเพื่อศึกษา
ปฏิกิริยาเคมีบางประการของคาร์ โบไฮเดรตได้
14. สื บค้นข้อมูล อธิบายองค์ประกอบ โครงสร้างและประเภทของกรดนิวคลีอิกได้
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยา ๑
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของสิ่ งมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ และการนาความรู้
เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็ นองค์ประกอบ
ในเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ โครงสร้างและหน้าที่ของส่ วนที่ห่อหุ ม้ เซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียสที่ศึกษาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ การสื่ อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของเซลล์
โครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหารในร่ างกายของสัตว์และมนุษย์ การสลายสารอาหารระดับ
เซลล์เพื่อให้ได้พลังงานในรู ปของ ATP โครงสร้างและการทางานของระบบสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโต
ของสัตว์และมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิ บายและสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิดความ
เข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเองมีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูลและอธิ บายเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของสิ่ งมีชีวติ
๒. อธิ บายและสรุ ปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
๓. นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับชีววิทยา
๔. อธิ บายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
๕. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และอธิ บายโครงสร้างและหน้าที่ของส่ วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
๖. อภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของ
เซลล์
๗. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร และการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ในร่ างกายของสัตว์และมนุษย์
๘. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของระบบสื บพันธุ์และ
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และมนุษย์
๙. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และนาความรู ้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยา ๒
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวติ และการดารงชีวติ การรักษาดุลยภาพในร่ างกายของสัตว์และมนุษย์
ศึกษาโครงสร้างและการทางานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและ
ระบบภูมิคุม้ กัน การนาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพของร่ างกาย ศึกษาโครงสร้าง
และอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบประสาทและอวัยวะ
รับความรู้สึก การรับรู ้และตอบสนองของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการ
ทางานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็ นศูนย์ควบคุมระบบประสาท
การทางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการทางานของอวัยวะ
รับความรู ้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกบั การได้ยนิ จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และ
ผิวหนังกับการรับความรู ้สึก ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการทางานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สาคัญ การรักษาดุลยภาพของร่ างกายด้วยฮอร์ โมนและฟี โรโมนในสัตว์ ศึกษา
พฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมเป็ นมาแต่กาเนิ ดและพฤติกรรมเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่ อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสี ยง
ท่าทาง และสารเคมี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้น
ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด
ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่ างกายสัตว์และมนุษย์โดยการ
ทางานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง และระบบภูมิคุม้ กัน
๒. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่ งมีชีวติ
๓. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการทางานของระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก
๔. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการทางานของระบบต่อมไร้ท่อในร่ างกาย
๕. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยา ๓
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการดารงชีวิตของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยือ่ พืช อวัยวะและ
หน้าที่ของอวัยวะของพืชจากราก ลาต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช การลาเลียงน้ า
ของพืช การลาเลียงสารอาหารของพืช และการลาเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไก
การเพิม่ ความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM ปั จจัยบางประการที่มีผลต่ออัตรา
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง รวมทั้งการปรับตัวของพืชทางด้านโครงสร้างของใบ ทิศทางของใบ และการจัดเรี ยง
ใบของพืชเพื่อรับแสง ศึกษาการสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต วัฏจักรชีวิตและ
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของดอกและการสร้างสปอร์ เรณู ถุง
เอ็มบริ โอ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ ผลและเมล็ด และการงอกของเมล็ด การสื บพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัดการเจริ ญเติบโตของพืช ศึกษาสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตของพืชและการตอบสนองของพืชต่อสิ่ งแวดล้อม การนาความรู ้เกี่ยวกับพืช
มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุ ป เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับเนื้ อเยือ่ ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า และกระบวนการลาเลียง
๒. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ทดลองและอภิปราย
เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
๓. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันในพืชทัว่ ๆ ไป กลไกการเพิ่มความ
เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๔ และพืช CAM รวมทั้งปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๓
๔. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก วัฏจักรชีวิต
และการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการ
วัดอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช
๕. สื บค้นข้อมูล ทดลอง อธิ บาย อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชและ
การตอบสนองของพืชต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยา ๔
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็ น กฎแห่งการแยกตัว กฎแห่งการ
รวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล ยีนและ
โครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชันพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยี ดีเอนเอ พันธุวศิ วกรรม การ
โคลนยีน การวิเคราะห์ DNA การศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริ ยธรรม วิวฒั นาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวฒั นาการ
ของสิ่ งมีชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับวิวฒั นาการของ สิ่ งมีชีวิต พันธุ ศาสตร์ ประชากร ปั จจัยที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กาเนิดของสปี ชีส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลายทาง
ชีวภาพ กาเนิดของชีวติ อาณาจักรของสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยการสู ญเสี ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสังเกต การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ป เพื่อให้เกิด ความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวัง
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุ ปการค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมของ
เมนเดล
๒. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุ ปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมที่เป็ น
ส่ วนขยายของพันธุ ศาสตร์ เมนเดลและความแปรผันทางพันธุ กรรม
๓. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิ บายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม
๔. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุ กรรม
๕. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิด
มิวเทชัน
๖. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิ บายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๕
๗. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวฒั นาการ และ
แนวคิดเกี่ยวกับวิวฒั นาการ
๘. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับพันธุ ศาสตร์ ประชากรและการกาเนิ ดสปี ชีส์
๙. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุ ปเกี่ยวกับวิวฒั นาการของมนุษย์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ชีววิทยา ๕
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๓ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๔๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ สิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับ ไบโอมความหลากหลายของระบบนิเวศของ
ประชากรและมนุษย์ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศความหนาแน่นและการแพร่ กระจาย ขนาด รู ปแบบการเพิ่ม
จานวน การรอดชีวิต และโครงสร้างประชากรมนุษย์ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่นที่
ส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสังเกต การสื บค้นข้อมูล การอภิปราย สรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น เฝ้ าระวัง
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และค่านิยม
ผลการเรียนรู้
๑. การสื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปความหมายและประเภทของระบบนิเวศ
๒. การสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิ่น
๓. การสื บค้นข้อมูล อภิปราย และอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับปั จจัยทางกายภาพ และทาง
ชีวภาพ
๔. การสื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปความสาคัญของการถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนสาร และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
๕. การอธิ บายความหมายของคาว่าประชากรการคานวณหาความหนาแน่นของประชากร อัตราการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
๖. การสื บค้นข้อมูล อธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
๗. การสื บค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องประชากรมนุษย์ การเติบโตโครงสร้างอายุ
ของประชากรมนุษย์
๘. การสื บค้นข้อมูลและวิเคราะห์จานวนประชากรมนุษย์ในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ความหนาแน่นของประชากรมนุษย์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๙. การสารวจ สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๗
๑๐. การสารวจ สื บค้นข้อมูล อภิปราย และอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๑. การอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา และการจัดการ
๑๒. การอภิปรายและสรุ ปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการอนุ รักษ์และ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๓. การสารวจ สื บค้นข้อมูล อภิปรายความสาคัญของชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรี ยนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ๑
ชั้ น มัธยมศึกษาปี ที๔่ - ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๖๑ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ความรู้เรื่ องสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีในการจาแนกแร่ และหิ น ศึกษาการหาอายุทางธรณี วทิ ยา ตารางธรณี กาล และกลุ่มหิ น
ที่สาคัญของประเทศไทย ศึกษาธรณี โครงสร้างจากแนวแตก แนวเลื่อน หรื อแนวโค้งที่เกิดจากความเค้นดึง
ความเค้นบีบอัด และความเค้นเฉือน แปลความหมายของแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณี วทิ ยา และแผนที่
อื่นๆ หาเส้นชั้นความสู ง ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ศึกษาแหล่ง
ทรัพยากรพลังงานทรัพยากรโลหะ และทรัพยากรอโลหะ ประยุกต์ความรู้เรื่ องทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ใน
รู ปแบบต่างๆศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สึ นามิ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุ ด หลุมยุบ น้ าท่วม และภัยแล้ง
ทาความเข้าใจธรรมชาติของธรณี พิบตั ิภยั เพื่อเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การ
อธิ บายและสรุ ปเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล และอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ โลก และกระบวนการต่าง ๆ ทางธรณี วทิ ยาที่
เกิดขึ้นทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
๒. สื บค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความหมาย สมบัติและการเกิดแร่ และหิ น การลาดับชั้นหิ น
การแบ่งลักษณะหิ นออกเป็ นหน่วยหิ น
๓. สื บค้น อภิปราย และอธิบาย เกี่ยวกับการแบ่งเวลาของโลกและการทาธรณี ประวัติของโลก
๔. ทดลอง อภิปราย และอธิบายการเปลี่ยนลักษณะของธรณี โครงสร้าง
๕. สื บค้น และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ การสร้างแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่
ธรณี วทิ ยา และแผนที่อื่น ๆ รวมถึงประโยชน์ของแผนที่ดงั กล่าว
๖. สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี ของประเทศไทยกลุ่มต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์
๗. สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว สึ นามิ แผ่นดินถล่ม น้ าท่วม สาเหตุและการปฏิบตั ิ
ตนให้ปลอดภัยจากการเกิดธรณี พิบตั ิภยั ดังกล่าว
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๙๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที๔่ - ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว๓๐๒๖๒ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาองค์ประกอบของอากาศ ชั้นบรรยากาศ การหมุนเวียนของระบบลมของโลก ปัจจัยการเกิด
ลม แบบจาลองการหมุนเวียนของระบบลมของโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การแบ่งชั้นน้ าใน
มหาสมุทร เมฆและการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ แนวปะทะอากาศ พายุฝนฟ้ าคะนอง ทอร์นาโด
พายุหมุนเขตร้อน การเกิดมรสุ ม อิทธิ พลของมรสุ มต่อประเทศไทย ร่ องมรสุ ม ปรากฏการณ์เอลนี โญ และ
ลานีญา ปรากฏการณ์เรื อนกระจก คลื่นความร้อน การตรวจอากาศ ขั้นตอนในการพยากรณ์อากาศ วิธีการ
พยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ แสงและสมบัติทางแสง สี ของท้องฟ้ า รุ ้ง อาทิตย์ทรงกลด จันทร์ทรงกลด
และมิราจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การสื บค้นข้อมูล การ
สังเกตการวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุ ป เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์
จริ ยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
ผลการเรียนรู้
๑. สื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ การแบ่งชั้น
บรรยากาศ และอิทธิ พลของชั้นบรรยากาศที่มีต่อโลก
๒. ทดลอง สื บค้น อภิปราย และอธิบายระบบลมของโลก พร้อมระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. ทดลอง สื บค้น อภิปราย และอธิ บายการหมุนเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร พร้อมทั้งระบุ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
๔. ทดลอง สื บค้น อภิปราย และอธิ บายการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ และแนวปะทะอากาศ
๕. สื บค้น อภิปราย และอธิ บายการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ทอร์ นาโด พายุหมุนเขตร้อน มรสุ ม
ผลกระทบและแนวทางปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยจากพายุต่าง ๆ
๖. สื บค้น อภิปราย และอธิ บายการเกิดความแปรปรวนของอากาศ และผลต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
๗. สื บค้น อภิปราย และอธิบายการพยากรณ์อากาศ และลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศ
๘. ทดลอง สื บค้น อภิปราย และอธิบายปรากฏการณ์ทางแสงในท้องฟ้ า
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทาไมต้ องเรียนสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวติ อย่างไร ทั้งในฐานะปั จเจกบุคคล และการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
เรียนรู้ อะไรในสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริ บท
สภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้
กาหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้

• ศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบตั ิในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทาความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่ วนรวม

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะและความสาคัญ การเป็ นพลเมืองดี
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ หน้าที่ เสรี ภาพการดาเนินชี วติ อย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคม
โลก

• เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ การบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

• ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจาก
อดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สาคัญใน
อดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลก

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๒
ไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ของสิ่ งต่างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น การ
นาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑
รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนาหรื อ
ศาสนาที่ ต นนับ ถื อ และศาสนาอื่ น มี ศ รั ท ธาที่ ถู ก ต้อ ง ยึ ด มั่น และปฏิ บ ัติ ต าม
หลักธรรม เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชี วิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมื องการปกครองในสั งคมปั จจุ บ ัน ยึดมัน่ ศรั ท ธา และธ ารง
รั ก ษาไว้ซ่ ึ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ น
ประมุข
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑
เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒
เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ
จาเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑
เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง ตระหนัก ถึ งความส าคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๓
มาตรฐาน ส ๔.๓

เข้ า ใจความเป็ นมาของชาติ ไ ทย วัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญ าไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็ นไทย

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒
เข้า ใจปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึ ก และมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๔
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือสู่ ประเทศไทย

๒. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การสังคายนา
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย



๓. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ งั แต่ประสู ติ
จนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรื อประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชี วติ และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่ องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด





ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่ อ
สั งคมไทยในฐานะเป็ น
 ศาสนาประจาชาติ
 สถาบันหลักของสังคมไทย
 สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ
ครอบคลุมสังคมไทย
 การพัฒนาตนและครอบครัว
 สรุ ปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
 ประสู ติ
 เทวทูต ๔
 การแสวงหาความรู ้
 การบาเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 พระมหากัสสปะ
 พระอุบาลี
 อนาถบิณฑิกะ
 นางวิสาขา
ชาดก
 อัมพชาดก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญ
ในกรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็น
คุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว






สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ติตติรชาดก
พระรัตนตรัย
 พุทธคุณ ๙
อริยสั จ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- ธาตุ ๔
 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- ความหมายและคุณค่า
o อบายมุข ๖
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุ ข ๒ (กายิก, เจตสิ ก)
o คิหิสุข

 มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)
o ไตรสิ กขา
o กรรมฐาน ๒
o ปธาน ๔
o โกศล ๓
o มงคล ๓๘
-ไม่คบคนพาล
- คบบัณฑิต
- บูชาผูค้ วรบูชา
พุทธศาสนสุ ภาษิต
 ย เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นใดเป็ นคนเช่นนั้น
 อตฺ ตนา โจทยตฺ ตาน
จงเตือนตน ด้วยตน
 นิสมฺ ม กรณ เสยฺโย
ใคร่ ครวญก่อนทาจึงดี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๖
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เรื อนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการ  โยนิโสมนสิ การ
เรี ยนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
 วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
โยนิโสมนสิ การคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –
 วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ
และทางออก หรื อการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิตและ
เจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ หรื อตาม  วิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของการบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญา การฝึ กบริ หารจิตและ
แนวทางของศาสนาที่ตนับถือตามที่
เจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น
กาหนด
อานาปานสติ
 นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
๘. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม  หลักธรรม (ตามสาระการเรี ยนรู้ขอ้ ๕)
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวติ
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
๙. วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็ นที่ทุกคน  ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ มีการ
ต้องศึกษาเรี ยนรู้ศาสนาอื่นๆ
ประพฤติปฏิบตั ิตนและวิถีการดาเนินชีวิต
แตกต่างกันตามหลักความเชื่ อและคาสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
 การปฏิบต
ั ิอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชน
๑๐. ปฏิบตั ิตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
อื่นในสถานการณ์ต่างๆ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ม.๒

๑๑. วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็ น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และ
นาเสนอแนวทางการปฏิบตั ิของตนเอง
๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือสู่ ประเทศ



ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรื อประเทศที่
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์หรื อมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ -

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๗
ชั้น

ตัวชี้วดั
เพื่อนบ้าน
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
๓. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็ นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
๔. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธ ศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือกับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม
๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรื อประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบนั
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็ น
 รากฐานของวัฒนธรรม
 เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม


 สรุ ปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
 การผจญมาร
 การตรัสรู ้
 การสัง
่ สอน
๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
 พระสารี บุตร
แบบอย่างการดาเนินชี วติ และข้อคิดจาก
 พระโมคคัลลานะ
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่ องเล่าและ
 นางขุชชุตตรา
ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
 พระเจ้าพิมพิสาร
 มิตตวินทุกชาดก
 ราโชวาทชาดก
๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขป
 โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
ของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนา
พระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก
ที่ตนนับถือ
และพระอภิธรรมปิ ฎก
๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญ
ในกรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็น
คุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของ




พระรัตนตรัย
 ธรรมคุณ ๖
อริ ยสัจ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- อายตนะ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
ชุมชนและสังคม



๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรี ยนรู้และดาเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- สมบัติ ๔
- วิบตั ิ ๔
o อกุศลกรรมบถ ๑๐
o อบายมุข ๖
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุ ข ๒ (สามิส, นิ รามิส)
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)
o บุพพนิ มิตของมัชฌิมาปฏิปทา
o ดรุ ณธรรม ๖
o กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
o กุศลกรรมบถ ๑๐
o สติปัฏฐาน ๔
o มงคล ๓๘
- ประพฤติธรรม
- เว้นจากความชัว่
- เว้นจากการดื่มน้ าเมา
พุทธศาสนสุ ภาษิต
 กมฺ มุนา วตฺ ตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม
 กลฺ ยาณการี กลฺ ยาณ ปาปการี จ ปาปก
ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
 สุ โข ปุญฺญสฺ ส อุจฺจโย การสั่งสม
บุญนาสุ ขมาให้
 ปูชโก ลภเต ปูช วนฺ ทโก ปฏิวนฺ ทน
ผูบ้ ูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผูไ้ หว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ
พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๐๙
ชั้น

ม. ๓

ตัวชี้วดั
สัมพันธ์ หรื อการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิตและ
เจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ หรื อตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของ
การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
 ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ
 นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
 การปฏิบต
ั ิตนตามหลักธรรม (ตามสาระ
การเรี ยนรู้ ข้อ ๘.)

๑๑.วิเคราะห์การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
๑. อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศ
หรื อศาสนาที่ตนนับถือสู่ ประเทศต่างๆ
ต่าง ๆ ทัว่ โลก และการนับถือ
ทัว่ โลก
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น
ในปั จจุบนั
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของ
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบ
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม
สุ ขให้แก่โลก
และความสงบสุ ขแก่โลก
๓. อภิปรายความสาคัญของ
 สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยัง่ ยืน (ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การเรี ยนรู้ ข้อ ๖ )
๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรู ป  ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรู ปปาง
ต่าง ๆ เช่น
ปางต่างๆ หรื อประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
o ปางมารวิชย
ั
ตามที่กาหนด
o ปางปฐมเทศนา
o ปางลีลา
o ปางประจาวันเกิด

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 สรุ ปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
 ปฐมเทศนา
 โอวาทปาฏิ โมกข์
๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
 พระอัญญาโกณฑัญญะ
แบบอย่างการดาเนินชี วติ และข้อคิดจาก  พระมหาปชาบดีเถรี
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่ องเล่าและ
 พระเขมาเถรี
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด
 พระเจ้าปเสนทิโกศล
 นันทิวสิ าลชาดก
 สุ วณั ณหังสชาดก
๖. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสาคัญใน  พระรัตนตรัย
 สังฆคุณ ๙
กรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของ
 อริ ยสัจ ๔
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
-ไตรลักษณ์
 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
-วัฏฏะ ๓
-ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา มานะ
ทิฎฐิ)
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o อัตถะ ๓
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)
o มรรคมีองค์ ๘
o ปั ญญา ๓
o สัปปุริสธรรม ๗
o บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
o อุบาสกธรรม ๗
o มงคล ๓๘
- มีศิลปวิทยา
- พบสมณะ
- ฟังธรรมตามกาล
- สนทนาธรรมตามกาล
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๑
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 พุทธศาสนสุ ภาษิต
 อตฺ ตา หเว ชิต เสยฺโย
ชนะตนนัน่ แลดีกว่า
 ธมฺ มจารี สุ ข เสติ
ผูป้ ระพฤติธรรมย่อมอยูเ่ ป็ นสุ ข
 ปมาโท มจฺจุโน ปท
ความประมาทเป็ นทางแห่งความตาย
 สุ สฺสูส ลภเต ปญฺ ญ
ผูฟ้ ังด้วยดียอ่ มได้ปัญญา
 เรื่ องน่ารู ้จากพระไตรปิ ฎก : พุทธ
ปณิ ธาน ๔ ในมหาปริ นิพพานสู ตร
๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบตั ิตน  การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม (ตามสาระ
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
การเรี ยนรู้ ข้อ ๖.)
เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการทางาน
และการมีครอบครัว
๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ  พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบ
เรี ยนรู้และดาเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบ
อริ ยสัจ และวิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย
โยนิโสมนสิ การคือ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
และวิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย หรื อ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิตและ
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
เจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติ หรื อตาม  รู้และเข้าใจวิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของ
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
 ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลัก
สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ
 นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับ  วิถีการดาเนินชีวติ ของศาสนิกชนศาสนา
วิถีการดาเนินชีวติ ของศาสนิกชนใน
อื่นๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

ศาสนาอื่นๆ
ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความ  ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
หรื อสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ
๒. วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ น
มนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่างสู งสุ ดในการตรัสรู ้
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรื อวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๓.วิเคราะห์พุทธประวัติดา้ นการบริ หาร
และการธารงรักษาศาสนา หรื อ วิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๔. วิเคราะห์ขอ้ ปฏิบตั ิทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ ผูฝ้ ึ กตน
ได้อย่างสู งสุ ด (การตรัสรู ้)
 การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริ ยา

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญา
ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรื อแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๖. วิเคราะห์ลกั ษณะประชาธิ ปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้อง

 พุทธประวัติดา้ นการบริ หารและการธารง
รักษาพระพุทธศาสนา
 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ น
สากลและมีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์
 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์
 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึ กหัดอบรมตน
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ

๘. วิเคราะห์การฝึ กฝนและพัฒนาตนเอง
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
๙. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า
 พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
เป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาซึ่ งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรื อแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึ ก
ตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรื อ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
๑๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยัง่ ยืน หรื อแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา

๑๒. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา
ที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ

 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง

หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ
อริ ยสัจ ๔ หรื อหลักคาสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ

 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ

 พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท
 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยัง่ ยืน





พระรัตนตรัย
 วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
อริยสั จ ๔
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ ๕
- นามรู ป
- โลกธรรม ๘
- จิต, เจตสิ ก
 สมุทยั (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- นิยาม ๕

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๔
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- กรรมนิยาม ( กรรม ๑๒)
- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท)
o วิตก ๓
o มิจฉาวณิ ชชา ๕
o นิ วรณ์ ๕
o อุปาทาน ๔
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o ภาวนา ๔
o วิมุตติ ๕
o นิ พพาน
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ)
o พระสัทธรรม ๓
o ปั ญญาวุฒิธรรม ๔
o พละ ๕
o อุบาสกธรรม ๕
o อปริ หานิ ยธรรม ๗
o ปาปณิ กธรรม ๓
ั ถสังวัตตนิกธรรม ๔
o ทิฏฐธัมมิกต
o โภคอาทิยะ ๕
o อริ ยวัฑฒิ ๕
o อธิ ปไตย ๓
o สาราณี ยธรรม ๖
o ทศพิธราชธรรม ๑๐
o วิปัสสนาญาณ ๙
o มงคล ๓๘
- สงเคราะห์บุตร
- สงเคราะห์ภรรยา
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวัน่ ไหว
- จิตไม่เศร้าโศก
- จิตไม่มวั หมอง
- จิตเกษม
- ความเพียรเผากิเลส
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๕
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- ประพฤติพรหมจรรย์
- เห็นอริ ยสัจ
- บรรลุนิพพาน
 พุทธศาสนสุ ภาษิต
 จิตฺต ทนฺ ต สุ ขาวห
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุ ขมาให้
 นอุจฺจาวจ ปณฺ ฑิตา ทสฺ สยนฺ ติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ
 นตฺ ถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
 โกธ ฆตฺ วา สุ ข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ยอ่ มอยูเ่ ป็ นสุ ข
 ปฏิรูปการี ธุ รวา อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน
คนขยันเอาการเอางาน กระทา
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้
 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺ ถสฺ ส นิปฺปทา
เกิดเป็ นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความสาเร็ จ
 สนฺ ตฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็ นทรัพย์อย่างยิง่

๑๔. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง
การดาเนินชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก



 อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็ นหนี้เป็ นทุกข์ในโลก
 ราชา มุข มนุสฺสาน
พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
 สติ โลกสฺ มิ ชาคโร
สติเป็ นเครื่ องตื่นในโลก
 นตฺ ถิ สนฺ ติปร สุ ข
สุ ขอื่นยิง่ กว่าความสงบไม่มี
 นิพฺพาน ปรม สุ ข
นิพพานเป็ นสุ ข อย่างยิง่
พุทธสาวก พุทธสาวิก
 พระอัสสชิ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๖
ชั้น

ตัวชี้วดั
เรื่ องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
กาหนด

๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของ
การสังคายนา พระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 พระกีสาโคตมีเถรี
 พระนางมัลลิกา
 หมอชีวก โกมารภัจ
 พระอนุรุทธะ
 พระองคุลิมาล
 พระธัมมทินนาเถรี
 จิตตคหบดี
 พระอานนท์
 พระปฏาจาราเถรี
 จูฬสุ ภทั ทา
 สุ มนมาลาการ
 ชาดก
 เวสสันดรชาดก
 มโหสธชาดก
 มหาชนกชาดก
 ชาวพุทธตัวอย่ าง
 พระนาคเสน - พระยามิลินท์
 สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี )
 พระอาจารย์มนั่ ภูริทตฺ โต
 สุ ชีพ ปุญญานุภาพ
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ)
 ดร.เอ็มเบดการ์
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุ ภทฺโท)
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
 อนาคาริ ก ธรรมปาละ
 วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฏก และ
คัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผ่พระไตรปิ ฏก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๗
ชั้น

ตัวชี้วดั

๑๖. เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความดี ความ 
ชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตอ้ ง
เผชิญ และตัดสิ นใจเลือกดาเนินการหรื อ 
ปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม

หลักธรรม จริ ยธรรม และกาหนด
เป้ าหมาย บทบาทการดาเนินชีวติ เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกัน
เป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนา

อื่นๆ โดยสังเขป
๑๘.ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญ

ของค่านิยม จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนด
ความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

ของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัด
ความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่าง
สันติสุข
๑๙. เห็นคุณค่า เชื่ อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนา 
ชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
หรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฏก
ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี
ความชัว่
โยนิโสมนสิ การด้วยวิธีคิดแบบอริ ยสัจ
หลักธรรมตามสาระการเรี ยนรู้ขอ้ ๑๓

ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮมั มัด พระเยซู
คุณค่าและความสาคัญของค่านิยมและ
จริ ยธรรม
การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติสุข

พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิ การ ๑๐ วิธี (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ แบบสามัญญลักษณะ
แบบเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั และแบบ
วิภชั ชวาท )
๑) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
๔) วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
๖) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๘
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๘) วิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม
๙) วิธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั
๑๐) วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท
๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิต  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบตั ิและประโยชน์ของ
และเจริ ญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรื อ
การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 ฝึ กการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน
 นาวิธีการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ คุณภาพ
ชีวติ และสังคม
่ ่ วมกัน
๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่
 หลักธรรมสาคัญในการอยูร
ร่ วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ
อย่างสันติสุข
และชักชวน ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคคล
o หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
อื่นเห็นความสาคัญของการทาความดี
เช่น สาราณี ยธรรม ๖ อธิปไตย ๓
ต่อกัน
มิจฉาวณิ ชชา ๕ อริ ยวัฑฆิ ๕
โภคอาทิยะ ๕

คริ สต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ ๑๐
ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริ ยธรรม
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
 สภาพปั ญหาในชุ มชน และสังคม
ร่ วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑. บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

 การบาเพ็ญประโยชน์ และ
การบารุ งรักษาวัด

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๑๙
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๒. อธิบายจริ ยวัตรของสาวกเพื่อเป็ น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิ และ
ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

ม.๒

 วิถีชีวติ ของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม
ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็ น
แบบอย่าง
 การเข้าพบพระภิกษุ
 การแสดงความเคารพ การประนมมือ
การไหว้ การกราบ การเคารพ
พระรัตนตรัย การฟังเจริ ญ
พระพุทธมนต์ การฟังสวด
พระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา
๓. ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตาม
ต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
หลักพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตน
ตามที่กาหนด
นับถือ
๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบตั ิตนใน
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
หมู่ ๗ หมู่๙
 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่ องประกอบ
โต๊ะหมู่บูชา
 คาอาราธนาต่างๆ
๕. อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ
 ประวัติและความสาคัญของวันธรรม
ปฏิบตั ิตนในวันสาคัญทางศาสนา
สวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด ได้ถูกต้อง
วันเทโวโรหณะ
 ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบตั ิตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
และเทศกาลสาคัญ
๑. ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
 การเป็ นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ในทิศ ๖
กาหนด
๒. มีมรรยาทของความเป็ นศาสนิกชนที่ดี  การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
ตามที่กาหนด
 มรรยาทของผูเ้ ป็ นแขก
 ฝึ กปฏิบตั ิระเบียบพิธี ปฏิบตั ิต่อพระภิกษุ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๐
ชั้น

ตัวชี้วดั


๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง

๔. อธิ บายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญทางศาสนา และปฏิบตั ิตน
ได้ถูกต้อง













ม.๓

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การยืน การให้ที่นงั่ การเดินสวน
การสนทนา การรับสิ่ งของ
การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล งานอวมงคล
การทาบุญตักบาตร
การถวายภัตตาหารสิ่ งของที่ควรถวาย
และสิ่ งของต้องห้ามสาหรับพระภิกษุ
การถวายสังฆทาน เครื่ องสังฆทาน
การถวายผ้าอาบน้ าฝน
การจัดเครื่ องไทยธรรม เครื่ องไทยทาน
การกรวดน้ า
การทอดกฐิน การทอดผ้าป่ า
หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่ องใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
ระเบียบพิธีและการปฏิบตั ิตน
ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบตั ิของ
ศาสนาอื่น ๆ

๕. อธิ บายความแตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตาม แนวปฏิบตั ิของศาสนา
อื่น ๆ เพื่อนาไปสู่ การยอมรับ และความ
เข้าใจซึ่ งกันและกัน



๑. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก
และปฏิบตั ิตนต่อสาวก ตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง

 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบตั ิ
ตามหลักพระธรรมวินยั และจริ ยวัตร
อย่างเหมาะสม
 การปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุในงาน
ศาสนพิธีที่บา้ น การสนทนา การแต่งกาย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
๔. ปฏิบตั ิตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้
ถูกต้อง

๕. อธิบายประวัติวนั สาคัญทางศาสนา
ตามที่กาหนดและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง

๖. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อ
แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ

๗. นาเสนอแนวทางในการธารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ
 การเป็ นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา
ในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา
 การปฏิบตั ิหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิ ธาน ๔ ในมหาปริ นิพพานสู ตร
 พิธีทาบุญ งานมงคล งานอวมงคล
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรี ยมที่ต้ งั
พระพุทธรู ปและเครื่ องบูชา การวงด้าย
สายสิ ญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรี ยม
เครื่ องรับรอง การจุดธูปเทียน
 ข้อปฏิบตั ิในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าว
พระพุทธ การถวายไทยธรรม
การกรวดน้ า
 ประวัติวน
ั สาคัญทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย
 วันวิสาขบูชา (วันสาคัญสากล)
 วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
 หลักปฏิบตั ิตน : การฟังพระธรรม
เทศนา การแต่งกายในการประกอบ
ศาสนพิธีที่วดั การงดเว้นอบายมุข
 การประพฤติปฏิบตั ิในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสาคัญ
 การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
 ขั้นเตรี ยมการ
 ขั้นพิธีการ

 การศึกษาเรี ยนรู้เรื่ ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา นาไปปฏิบตั ิและเผย
แผ่ตามโอกาส
 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร
ชาวพุทธ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๔-ม.๖ ๑. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การปลูกจิตสานึกในด้านการบารุ งรักษา
วัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์
 ปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ
 การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น
การศึกษา การปฏิบตั ิธรรม และ
การเป็ นนักบวชที่ดี
 คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
 หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ
ในฐานะพระนักเทศก์
พระธรรมทูต พระธรรมจาริ ก
พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์
และพระนักพัฒนา
 การปกป้ องคุม้ ครอง
พระพุทธศาสนาของพุทธบริ ษทั
ในสังคมไทย
 การปฏิบตั ิตนต่อพระภิกษุทางกาย
วาจา และใจ ที่ประกอบด้วย
เมตตา
 การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ ในโอกาสต่าง ๆ
 ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม
 การรักษาศีล ๘
 การเข้าร่ วมกิจกรรมและเป็ นสมาชิก
ขององค์กรชาวพุทธ
 การเป็ นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศ
เบื้องบน ในทิศ ๖

 การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผูป้ กครองและ ผูอ้ ยูใ่ นปกครอง
ตามหลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ ๖
 การปฏิสันถารตามหลัก
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

๒. ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ










๓. แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ
แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ปฏิสันถาร ๒
 หน้าที่และบทบาทของอุบาสก
อุบาสิ กาที่มีต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบนั
 การปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง
ในทิศ ๖
 การบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
และโลก
ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา
 ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ
เช่น พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน
ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน
พิธีปวารณา เป็ นต้น
 ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนา
เข้าไปเกี่ยวเนื่ อง เช่น การทาบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ
ความหมาย ความสาคัญ คติธรรม
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรี ยน
งานพิธี คุณค่าและประโยชน์
พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ
ผูข้ อบรรพชาอุปสมบท เครื่ อง
อัฏฐบริ ขาร ประโยชน์ของการ
บรรพชาอุปสมบท
บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
 ขั้นเตรี ยมการ
 ขั้นพิธีการ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๔
ชั้น

ตัวชี้วดั
๔. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง





๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ 
ธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก


สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับ
วันสาคัญ และเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาอื่น
การปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องในวันสาคัญ
และเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาอื่น
การปกป้ อง คุม้ ครอง ธารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริ ษทั
ในสังคมไทย
การปลูกจิตสานึก และการมีส่วนร่ วม
ในสังคมพุทธ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๕
สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีคา่ นิยมที่ดีงามและธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. ปฏิบตั ิตามกฎหมายในการคุม้ ครอง
สิ ทธิของบุคคล

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 กฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล
- กฎหมายการคุม้ ครองเด็ก
- กฎหมายการศึกษา
- กฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- กฎหมายลิขสิ ทธิ์
 ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตนตาม
กฎหมายการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล

 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม
ปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย มีส่วนร่ วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์
๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศ
ที่เป็ นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
หรื ออาจนาไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน
 วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจนาไปสู่ ความ
เข้าใจผิดต่อกัน
๔. แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิของ  วิธีปฏิบตั ิตนในการเคารพในสิ ทธิของ
ตนเองและผูอ้ ื่น
ตนเองและผูอ้ ื่น
 ผลที่ได้จากการเคารพในสิ ทธิ ของตนเอง
และผูอ้ ื่น
๒. ระบุความสามารถของตนเอง
ในการทาประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๖
ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อธิบายและปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
เช่น
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ประเทศ
ผูเ้ ยาว์
- กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส
การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม
และมรดก
 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
- กฎหมายแรงงาน
๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิตนตาม
 สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่
สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  แนวทางส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๓. วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญ และ  บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง
๔.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม
เพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
เป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๗
ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วดั
๑. อธิ บายความแตกต่างของการกระทา
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

๒. มีส่วนร่ วมในการปกป้ องคุม้ ครอง
ผูอ้ ื่นตามหลักสิ ทธิมนุ ษยชน

๓. อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหา
ความขัดแย้งในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญา
และโทษ
 ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่ง
และโทษ
 ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 ตัวอย่างการทาความผิดทางแพ่ง เช่น
การทาผิดสัญญา การทาละเมิด
 ความหมาย และความสาคัญของสิ ทธิ
มนุษยชน
 การมีส่วนร่ วมคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม
 ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
 การอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม
 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ความเชื่อ
 สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหา
การทุจริ ต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ
 แนวทางความร่ วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. เสนอแนวคิดในการดารงชีวติ อย่างมี
ความสุ ขในประเทศและสังคมโลก

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ปั จจัยที่ส่งเสริ มการดารงชีวติ ให้มี
ความสุ ข เช่น การอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รุ ้จกั มอง
โลกในแง่ดี สร้างทักษะทางอารมณ์
รู้จกั บริ โภคด้วยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธ
ข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุ งตนเองและ
สิ่ งต่างๆให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น
ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เงิน จานา จานอง
ประเทศชาติ และสังคมโลก
 กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ างกาย
 กฎหมายอื่นที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้าง  โครงสร้างทางสังคม
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
- การจัดระเบียบทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- สถาบันทางสังคม
 การขัดเกลาทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ทางสังคม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๒๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้
ผูอ้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก



๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน 
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา






สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก เช่น
- เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม
- เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น
- มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
ชุมชน ประเทศชาติและสังคม
- เข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง
- มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิ่ งแวดล้อม
- มีคุณธรรมจริ ยธรรม ใช้เป็ น
ตัวกาหนดความคิด
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิ ทธิมนุษยชน
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ในเวทีโลกที่มีผลต่อประทศไทย
สาระสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิมนุษยชน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปั จจุบนั
เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน
ปัญหาสิ ทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๐
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. วิเคราะห์ความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
ลักษณะและ ความสาคัญของวัฒนธรรม
ไทยที่สาคัญ
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล
แนวทางการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ที่ดีงาม
วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธาและธารงรักษา
ไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วดั
๑. บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรี ยน




๒. ระบุบทบาท สิ ทธิ หน้าที่ของตนเอง
ในครอบครัวและโรงเรี ยน





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
โครงสร้างของครอบครัวและ
ความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว
โครงสร้างของโรงเรี ยน ความสัมพันธ์ของ
บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในโรงเรี ยน
ความหมายและความแตกต่างของอานาจ
ตามบทบาท สิ ทธิ หน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรี ยน
การใช้อานาจในครอบครัวตามบทบาท
สิ ทธิหน้าที่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและทา
กิจกรรมในครอบครัวและโรงเรี ยนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย





ป.๒

ป.๓

๑. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของชุมชน
๒. ระบุผมู้ ีบทบาท อานาจในการ
ตัดสิ นใจในโรงเรี ยน และชุมชน



๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของ
ชุ มชนในการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม
ต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
๒. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสิ นใจในชั้นเรี ยน/
โรงเรี ยนและชุมชนโดยวิธีการออกเสี ยง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
ในครอบครัว เช่น การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัว การรับฟังและ
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
ในโรงเรี ยน เช่น เลือกหัวหน้าห้อง
ประธานชุมนุม ประธานนักเรี ยน
ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน
ผูม้ ีบทบาท อานาจในการตัดสิ นใจ
ในโรงเรี ยน และชุมชน เช่น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูน้ าท้องถิ่น กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสี ยง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๒
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้น
เรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนที่เป็ นผลจาก
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม





ป.๔

ป.๕

๑. อธิบายอานาจอธิปไตยและ
ความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย




๒. อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
กระบวนการเลือกตั้ง



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรี ยน โรงเรี ยน และ
ชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรี ยน เช่น
การเลือกหัวหน้าห้อง การเลือก
คณะกรรมการห้องเรี ยน
- การเปลี่ยนแปลงในโรงเรี ยน เช่น เลือก
ประธานนักเรี ยน เลือกคณะกรรมการ
นักเรี ยน
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น การเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน สมาชิก อบต. อบจ.
อานาจอธิปไตย
ความสาคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ
เลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง
สถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นสังคมไทย
ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ในสังคมไทย

๓. อธิบายความสาคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริ ยต์ ามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
๑. อธิบายโครงสร้าง อานาจ หน้าที่และ  โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น เช่น
ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น
อบต. อบจ. เทศบาล และการปกครอง
พิเศษ เช่น พัทยา กทม.
 อานาจหน้าที่และความสาคัญของ
การปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒. ระบุบทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้า
 บทบาทหน้าที่ และวิธีการเข้าดารง
ดารงตาแหน่งของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ตาแหน่งของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เช่นนายก
อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ.
ผูว้ า่ ราชการ กทม.

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๓
ชั้น

ป.๖

ม.๑

ตัวชี้วดั
๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชน จะได้รับ
จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑. เปรี ยบเทียบบทบาท หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและรัฐบาล
๒. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่ งเสริ ม ประชาธิ ปไตยในท้องถิ่นและ
ประเทศ
๓. อภิปรายบทบาท ความสาคัญในการ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์
โครงสร้าง และสาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบนั โดยสังเขป

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับบริ การ
สาธารณประโยชน์ในชุมชน
 บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและรัฐบาล
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ ม ประชาธิ ปไตย
ในท้องถิ่นและประเทศ
 การมีส่วนในการออกกฎหมาย ระเบียบ
กติกา การเลือกตั้ง
 สอดส่ องดูแลผูม้ ีพฤติกรรมการกระทาผิด
การเลือกตั้ง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
 ตรวจสอบคุณสมบัติ
 การใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย
 หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั

๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อานาจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั

 การแบ่งอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
อธิ ปไตยทั้ง ๓ ฝ่ าย คือนิติบญั ญัติ บริ หาร
ตุลาการ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั
๓. ปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของ
 การปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ปัจจุบนั เกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๔
ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย

๒. วิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบนั
ม.๓

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 กระบวนการในการตรากฎหมาย
- ผูม้ ีสิทธิ เสนอร่ างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย
 เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย
 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร

๑. อธิ บายระบอบการปกครองแบบต่างๆ
ที่ใช้ในยุคปัจจุบนั

 ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ใน
ยุคปัจจุบนั เช่น การปกครองแบบ
 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย
 เกณฑ์การตัดสิ นใจ
๒. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบระบอบการ
 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มี
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ใน  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม และการตรวจสอบการใช้
และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
อานาจรัฐ
 อานาจหน้าที่ของรัฐบาล
 บทบาทสาคัญของรัฐบาลในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
 ความจาเป็ นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย
๔. วิเคราะห์ประเด็น ปั ญหาที่เป็ น
 ประเด็น ปั ญหาและผลกระทบที่เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิ ปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
ประเทศไทย
 แนวทางการแก้ไขปั ญหา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๕
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญใน
ประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ปัญหาการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
 สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ
การประสานประโยชน์ร่วมกัน
 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง
ที่มีผลต่อการดาเนิ นชีวติ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
 การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ปกครองที่นาไปสู่ ความเข้าใจ และ
ประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
ประเทศ
 การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่ งเสริ ม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม
๓. วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็ น  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ที่ตอ้ งธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองตาม
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
- รู ปแบบของรัฐ
ทรงเป็ นประมุข
- ฐานะและพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริ ย ์
๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการ  การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตาม
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปั จจุบนั ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
การตรวจสอบโดยประชาชน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๖
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูจ่ ากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายความหมายและความสาคัญ
ของเศรษฐศาสตร์




๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ



๓. อธิบายความเป็ นมาหลักการและ
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย












ม.๒

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม




สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัดกับ
ความต้องการมีไม่จากัด ความขาดแคลน
การเลือกและค่าเสี ยโอกาส
ความหมายและความสาคัญของการบริ โภค
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักการในการบริ โภคที่ดี
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริ โภคของ
คนในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งผลดีและผลเสี ย
ของพฤติกรรมดังกล่าว
ความหมายและความเป็ นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็ นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รวมทั้งโครงการตาม
พระราชดาริ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีวติ
ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
ความหมายและความสาคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
การบริ หารจัดการเงินออมและการลงทุน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๗
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง



๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสิ นค้าและ

บริ การ และปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผลิต
สิ นค้าและบริ การ



๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง





๔. อภิปรายแนวทางการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของตนเองในฐานะผูบ้ ริ โภค





ม.๓

๑. อธิ บายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ







ภาคครัวเรื อน
ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต
ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการผลิต
สิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สารวจการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่น ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง ใช้วธิ ี การผลิตอย่างไร มีปัญหา
ด้านใดบ้าง
มีการนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ
การผลิตสิ นค้าและบริ การ
นาหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสิ นค้า
และบริ การในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
หลักการและเป้ าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสิ นค้า
และบริ การในท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสิ นค้าและบริ การในท้องถิ่น
การรักษาและคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของ
ผูบ้ ริ โภค
กฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิผบุ ้ ริ โภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนิ นกิจกรรมพิทกั ษ์สิทธิ และ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ ริ โภค
แนวทางการปกป้ องสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
ความหมายและประเภทของตลาด
ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน
ความหมายและความสาคัญของกลไกราคา
และการกาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้า

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๘
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
และบริ การ
๒. มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและ
 สารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหาท้องถิ่นทั้ง
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
พอเพียง
 วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
ระดับต่าง ๆ
สหกรณ์
 หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิ
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์
เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ม.๔–ม.๖ ๑. อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้าง  ระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและ
ในระบบเศรษฐกิจ
ผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสี ยของตลาดประเภทต่าง ๆ
 การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน
การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
 การกาหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย
 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ
ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ
๒. ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญา  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
ในการดาเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว
สังคมของประเทศ
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ
 ปั ญหาการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ผา่ นมา
 การพัฒนาประเทศที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๓๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ

สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ 
ชุมชนและประเทศ


๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบนั
วิวฒั นาการของสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายความสาคัญ และหลักการของระบบ
สหกรณ์
ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย
ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจในชุ มชน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็ จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็ น
ของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง

 ความหมาย ประเภท และความสาคัญ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของ
ธนาคารกลาง
 การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และสถาบันการเงิน
๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปั ญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข
๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนด  ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์และอุปทาน
 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดอุปสงค์
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา

ม.๒

ม.๓

๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ย
๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศส่ งผลต่อ
คุณภาพสิ นค้า ปริ มาณการผลิต และ
ราคาสิ นค้า
๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ

และอุปทาน
 ความหมายและความสาคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาพอสังเขป
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแต่ละประเภท
 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย
 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น น้ ามัน ป่ าไม้ ทองคา
ถ่านหิ น แร่ เป็ นต้น
 การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ

 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ
 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสิ นค้าและบริ การ
สาธารณะที่เอกชนไม่ดาเนินการ เช่น
ไฟฟ้ า ถนน โรงเรี ยน
- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ
ของรัฐในระดับต่าง ๆ
- บทบาทการแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
 บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๑
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ในสังคมไทย
๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ  นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
รัฐบาล
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
๓. อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
 บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
 ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด
๕. วิเคราะห์ผลเสี ยจากการว่างงาน และ  สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน
แนวทางแก้ปัญหา
 ผลกระทบจากปั ญหาการว่างงาน
 แนวทางการแก้ไขปั ญหาการว่างงาน
๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ

ม.๔–ม.๖ ๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้าน
นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ
 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- การสร้างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
- การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา
 รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
และการใช้จ่ายของรัฐ
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๒
ชั้น

ตัวชี้วดั




๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิ ดเสรี 
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย





๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสี ยของความร่ วมมือ 
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรู ปแบบ
ต่าง ๆ








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้ อ
เงินฝื ด
ตัวชี้วดั ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง
วิวฒั นาการของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวตั น์ของไทย
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิ ดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริ การ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศใน
เวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ
บทบาทขององค์การความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF ,
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ
เขตสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นาไปสู่ การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ
ผลกระทบจากการดาเนิ นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ การพึ่งพาการ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีด
กันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๔
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วธิ ีการ
ทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์





๒. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์





๓. นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์




สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย
ความสาคัญของเวลา และช่วงเวลาสาหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์และความสาคัญของอดีตที่มี
ต่อปั จจุบนั และอนาคต
ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./
พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.
วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง
การเทียบ
ตัวอย่างการใช้ศกั ราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย
ความหมายและความสาคัญของประวัติศาสตร์
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุ โขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง ( เชื่อมโยงกับ มฐ.
ส ๔.๓) เช่น ข้อความ ในศิลาจารึ ก
สมัยสุ โขทัย เป็ นต้น
นาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ไทยที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัย
สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ) และเหตุการณ์สาคัญ
ในสมัยสุ โขทัย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๕
ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ในลักษณะต่าง ๆ





๒. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริ งกับข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์
๓. เห็นความสาคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือ





ม.๓

๑. วิเคราะห์เรื่ องราวเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
๒. ใช้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลัง
ของผูท้ า หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง สาเหตุ
ช่วงระยะเวลา รู ปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไทยที่อยู่
ในท้องถิ่นของตนเอง หรื อหลักฐาน
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ )
ตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา /
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ
ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สาคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี

 การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น
รวมทั้งความจริ งกับข้อเท็จจริ งจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 ความสาคัญของการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
สาหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง
 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ โดยใช้วธิ ีการทาง
ประวัติศาสตร์
 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๖
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.๔ –ม. ๖ ๑. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล
 ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)
 ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์

๒. สร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางประวัติศาสตร์  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
โดยใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็ น
นาเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
ระบบ
 คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
 ผลการศึกษาหรื อโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. อธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  ที่ต้ งั และสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม  ที่ต้ งั และความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๗



ม.๒

๑. อธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย

๒. ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม 
โบราณในภูมิภาคเอเชีย


ม.๓

๑. อธิ บายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป

๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
นาไปสู่ ความร่ วมมือ และความขัดแย้ง
ในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 



ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ



แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบนั
ที่ต้ งั และสภาพทางภูมิศาสตร์ ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)
ที่ต้ งั และความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
อิทธิ พลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั
ที่ต้ งั และสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป
อิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
ความร่ วมมือและความขัดแย้งใน
คริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลก
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น องค์การ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรี ส-ยูเฟรตีส
ไนล์ ฮวงโห สิ นธุ และอารยธรรมกรี ก-

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๘
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่ โลกสมัย
ปัจจุบนั





๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริ กา แอฟริ กาและเอเชีย
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริ สต์ศตวรรษที่ ๒๑



โรมัน
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี
ต่อกันและกัน
เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบนั เช่น
ระบอบฟิ วดัส การฟื้ นฟู ศิลปวิทยาการ
สงครามครู เสด การสารวจทางทะเล
การปฏิรูปศาสนา การปฏิวตั ิทาง
วิทยาศาสตร์ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็ นต้น
ความร่ วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก
สถานการณ์สาคัญของโลกใน
คริ สต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น
- เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine
Eleven )
- การขาดแคลนทรัพยากร
- การก่อการร้าย
- ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธารงความเป็ นไทย
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป
๒. วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักร

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย
โดยสังเขป
 รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรี วชิ ยั
ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็ นต้น
 รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๔๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
สุ โขทัยในด้านต่าง ๆ
๓. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบนั









ม.๒





๑. วิเคราะห์พฒั นาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

มัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
อาณาจักรอยุธยา
๓. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ 
ภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติ

ไทยในยุคต่อมา






สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
นครศรี ธรรมราช สุ พรรณภูมิ เป็ นต้น
การสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง (ปั จจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก )
พัฒนาการของอาณาจักรสุ โขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วัฒนธรรมสมัยสุ โขทัย เช่น ภาษาไทย
วรรณกรรม ประเพณี สาคัญ ศิลปกรรม
ไทย
ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุ โขทัย เช่น
การชลประทาน เครื่ องสังคมโลก
ความเสื่ อมของอาณาจักรสุ โขทัย
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
อาณาจักรอยุธยา
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ ๑ และ
การกูเ้ อกราช
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
เช่น การควบคุมกาลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม
การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสาคัญของไทยและต่างชาติ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย

ม.๓

๑. วิเคราะห์พฒั นาการของไทย
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ในด้านต่างๆ
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื องของไทย
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์
๓.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ และอิทธิ พลต่อ
การพัฒนาชาติไทย
๔.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย

ม.๔ – ม.๖ ๑.วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยต์ ่อชาติไทย
๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และ

 การสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ น
ราชธานีของไทย
 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความมัน่ คงและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของไทยในสมัย
รัตนโกสิ นทร์
 บทบาทของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยใน
ราชวงศ์จกั รี ในการสร้างสรรค์ความ
เจริ ญและความมัน่ คงของชาติ
 พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ
 เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสิ นทร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทา
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕
การเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และ
ผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสิ นทร์
 บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบนั ในสังคมโลก
 ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นมาของ
ชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย และอิทธิ พลที่มีต่อสังคมไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
วัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบนั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ

๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้ง
 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ น
ชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วน
การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น
สร้างสรรค์วฒั นธรรมไทย และ
การป้ องกันและรักษาเอกราชของชาติ
ประวัติศาสตร์ไทย
การสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทย
 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
 ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
 ปัจจัยที่ส่งเสริ มความสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ต่อสังคมไทยในยุคปั จจุบนั
๕. วางแผนกาหนดแนวทางและการมี  สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
ส่ วนร่ วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 วิถีชีวติ ของคนไทยในสมัยต่างๆ
 การสื บทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์
 วิธีการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๒
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑. เลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่
(ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการ
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะ
สื บค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
ทางกายภาพ และสังคมของประเทศ
กายภาพและสังคมของประเทศไทย
ไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ
และทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย
โอเชียเนีย
๒. อธิ บายเส้นแบ่งเวลา และ
เปรี ยบเทียบวัน เวลาของประเทศไทย
กับทวีปต่าง ๆ

ม.๒

ชั้น

 เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ
 ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลา
ท้องถิ่น
 ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
โอเชียเนีย

๓. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและ
แนวทางป้ องกันภัยธรรมชาติและการ
ระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
๑. ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงลักษณะ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
และแอฟริ กา
ของทวีปยุโรป และแอฟริ กา
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริ กา
ตัวชี้วดั

 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริ กา
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๓
ม.๓

๑. ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้
๒.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้



เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริ กา
เหนือ และอเมริ กาใต้

 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริ กาเหนือ และอเมริ กาใต้

ม.๔ – ม.๖ ๑. ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาทาง
กายภาพหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ขอ้ มูลและ
ข่าวสารภูมิลกั ษณ์ ภูมิอากาศและภูมิ
สังคมของไทยและภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก
 ปัญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก
 การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก
๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซ่ ึ งได้รับ
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีป
ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ เช่น
ต่างๆ
การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
๔. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น
ในโลกว่าเป็ นผลมาจากการกระทาของ
ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพ
มนุษย์และหรื อธรรมชาติ
อากาศแปรปรวน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๔
สาระที่ ๕
ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. วิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
 แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน
ให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสานึกรู ้คุณค่า
ของทรัพยากร
 แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย
๒. วิเคราะห์ความร่ วมมือของประเทศ  ความร่ วมมือระหว่างประเทศในทวีป
ต่าง ๆที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมทาง
เอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อ
ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และโอเชียเนีย
๓. สารวจ และอธิ บายทาเลที่ต้ งั
 ทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม
โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๔. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
 ปั จจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
สังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของ
การเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี
ความคิด เทคโนโลยี สิ นค้า และ
สิ นค้า และประชากรในทวีปเอเชีย
ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
และโอเชียเนีย
๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
ทางสังคม อันเป็ นผลจากการ
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง
และแอฟริ กา
สังคมของทวีปยุโรป และแอฟริ กา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๕
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในทวีปยุโรป และแอฟริ กา

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริ กา

๓. สารวจ อภิปรายประเด็นปั ญหา
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
ยุโรป และแอฟริ กา

 ปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรป และแอฟริ กา

๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลง สิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริ กา
ของสิ่ งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
ต่อประเทศไทย
แอฟริ กา
ม.๓

๑. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
ทางสังคม อันเป็ นผลจากการ
สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กา
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
เหนือและอเมริ กาใต้
ทางสังคมของทวีปอเมริ กาเหนือและ
อเมริ กาใต้
๒. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในทวีป
ทวีป อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
๓. สารวจ อภิปรายประเด็นปั ญหา
 ปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
ทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
อเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
๔. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง  ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่ งแวดล้อมใน
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
ทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ ที่ส่งผล
ในทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้
ต่อประเทศไทย
ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๖
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ม.๔ –ม.๖ ๑.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก  การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก
 วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
๒. ระบุมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหา บทบาทขององค์การและการ
ประสานความร่ วมมือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก
๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่ งแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
๕. มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและ
การดาเนินชีวติ ตามแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

 มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
บทบาทขององค์การและการประสาน
ความร่ วมมือทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
 การใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
 การแก้ปัญหาและการดาเนินชีวติ ตาม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๗
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๑๑๐๑
ส๒๑๑๐๒
ส๒๑๑๐๓
ส๒๑๑๐๔
ส๒๑๑๐๕
ส๒๑๑๐๖
ส๒๒๑๐๑
ส๒๒๑๐๒
ส๒๒๑๐๓
ส๒๒๑๐๔
ส๒๒๑๐๕
ส๒๒๑๐๖
ส๒๓๑๐๑
ส๒๓๑๐๒
ส๒๓๑๐๓
ส๒๓๑๐๔
ส๒๓๑๐๕
ส๒๓๑๐๖

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
พระพุทธศาสนา ๑
สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
พระพุทธศาสนา ๒
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
พระพุทธศาสนา ๓
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
พระพุทธศาสนา ๔
สังคมศึกษา ๕
ประวัติศาสตร์ ๕
พระพุทธศาสนา ๕
สังคมศึกษา ๖
ประวัติศาสตร์ ๖
พระพุทธศาสนา ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิม่ เติม
ส๒๐๒๐๑
ส๒๐๒๐๒
ส๒๐๒๐๓
ส๒๐๒๐๔

สิ่ งแวดล้อมศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่นของเรา
การประกันภัย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๓๑๑๐๑
ส๓๑๑๐๒
ส๓๑๑๐๓
ส๓๑๑๐๔
ส๓๒๑๐๑
ส๓๒๑๐๒
ส๓๒๑๐๓
ส๓๒๑๐๔
ส๓๓๑๐๑
ส๓๓๑๐๒

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์ ๑
สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
สังคมศึกษา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
สังคมศึกษา ๕
สังคมศึกษา ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิม่ เติม
ส๓๐๒๐๑
ส๓๐๒๐๒
ส๓๐๒๐๓
ส๓๐๒๐๔
ส๓๐๒๐๕
ส๓๐๒๐๖
ส๓๐๒๖๑
ส๓๐๒๖๒

พระพุทธศาสนา ๑
พระพุทธศาสนา ๒
พระพุทธศาสนา ๓
พระพุทธศาสนา ๔
พระพุทธศาสนา ๕
พระพุทธศาสนา ๖
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕๙

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา สารวจ อธิบาย และวิเคราะห์การเลือกใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ( ลูกโลก แผนที่
กราฟ แผนภูมิ ) ในการสื บค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย ทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชี ยเนีย ศึกษาเส้นแบ่งเวลา เปรี ยบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ
เชื่อมโยงสาเหตุและแนวป้ องกันภัยธรรมชาติ การระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ความร่ วมมือของประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อ
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทาเลที่ต้ งั กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้ขอ้ มูลอย่างหลากหลาย ปั จจัยทาง
กายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สิ นค้าและประชากรในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ศึกษาศาสนาต่างๆ ที่ผคู ้ นนับถือในประเทศไทย วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็ นที่
ทุกคนต้องศึกษาเรี ยนรู ้ศาสนาอื่นๆ และปฏิบตั ิตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข สามารถเชื่อมโยงความรู ้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่ องและมีความสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา
มาตรฐาน
ส ๕.๑
ส ๕.๒
ส ๑.๑

ตัวชี้วดั
ส ๕.๑ ม ๑/๑, ส ๕.๑ ม ๑/๒, ส ๕.๑ ม ๑/๓
ส ๕.๒ ม ๑/๑, ส ๕.๒ ม ๑/๒, ส ๕.๒ ม ๑/๓, ส ๕.๒ ม ๑/๔
ส ๑.๑ ม ๑/๙, ส ๑.๑ ม ๑/๑๐

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ ความสาคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ การเทียบศักราช
ตามระบบต่างๆ การนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อความภาคภูมิใจ
และดารงไว้ในความเป็ นไทย
มาตรฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๒

ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม ๑/๑,ส ๕.๑ ม ๑/๒, ส ๔.๑ ม ๑/๓
ส ๔.๒ ม ๑/๑

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปั ญหาชีวิต
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่ องต่อไปนี้
ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา เรื่ องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็ นศาสนาประจาชาติ สถาบันหลัก
ของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและ
ครอบครัว สรุ ปและวิเคราะห์พุทธประวัติ เรื่ อง ประสู ติ เทวทูต ๔ การบาเพ็ญทุกรกิริยา การแสวงหา
ความรู ้ และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชี วติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด อธิ บายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริ ยสัจ ๔ หรื อหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือและเห็นคุณค่านาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว เช่น เรื่ องพระรัตนตรัย
(พุทธคุณ๙) อริ ยสัจ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้): ขันธ์ ๕-ธาตุ ๔ , สมุทยั (ธรรมที่ควรละ): หลักกรรม อบายมุข
๖ , นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) :สุ ข ๒ คิหิสุข , มรรค (ธรรมที่ควรเจริ ญ) :ไตรสิ กขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔
โกศล ๓ มงคล ๓๘ ในเรื่ องไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผูท้ ี่ควรบูชา พุทธศาสนสุ ภาษิต พระไตรปิ ฎก
เรื่ องน่ารู ้จากพระไตรปิ ฎก คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนรู ้การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
มาตรฐาน
ส ๑.๑

ตัวชีว้ ัด
ส ๑.๑ ม. ๑/๑ ม.๑/๒ ม. ๑/๓ ม.๑/๔ ม. ๑/๕

รวม ๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา และปฏิบตั ิตามกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน ระบุความสามารถของตนเองในการ
ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรื ออาจนาไปสู่ ความเข้าใจผิดต่อกัน แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเอง
และผูอ้ ื่น หลักการ เจตนารมณ์ สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั บทบาท
การถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความหมาย ความเป็ นมา หลักการและความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภคของคนในสังคมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ บทบาท
หน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท ธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขัน
กันทางเศรษฐกิจ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดอุปสงค์และอุปทาน กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชี วติ ประจาวัน
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และมีความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
มาตรฐาน
ส ๒.๑
ส ๒.๒
ส ๓.๑
ส ๓.๒

ตัวชี้วดั
ส ๒.๑ ม ๑/๑, ส ๒.๑ ม ๑/๒, ส ๒.๑ ม ๑/๓, ส ๒.๑ ม ๑/๔
ส ๒.๒ ม ๑/๑, ส ๒.๒ ม ๑/๒, ส ๒.๒ ม ๑/๓
ส ๓.๑ ม ๑/๑, ส ๓.๑ ม ๑/๒, ส ๓.๑ ม ๑/๓
ส ๓.๒ ม ๑/๑, ส ๓.๒ ม ๑/๒, ส ๓.๒ ม ๓/๔

รวม ๑๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบาย และวิเคราะห์ ความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุ โขทัยในดินแดนประเทศไทย การพัฒนาการของอาณาจักรสุ โขทัย
อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัยและสังคมไทยในปัจจุบนั เพื่อความภาคภูมิใจและ
ดารงไว้ในความเป็ นไทย
มาตรฐาน
ส ๔.๒
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๒ ม ๑/๒
ส ๔.๓ ม ๑/๑ ส ๔.๓ ม ๑/๓ ส ๔.๓ ม ๑/๓

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๑๑๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปั ญหาชีวิต
สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็น
คุณค่าในเรื่ องต่อไปนี้
ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีและธารงรักษาพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรี ยนรู ้และการดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ คือ วิธีการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีการ
คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก หรื อพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา สวดมนต์แผ่เมตตา บริ หารจิต และ
เจริ ญปั ญญาด้วยอานาปานสติหรื อตามแนวทางของศาสนา วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือในการดารงชีวติ แบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ
สุ ข วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็ นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และนาเสนอแนวทางการปฏิบตั ิของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพุทธศาสนาและรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฏิบตั ิเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
มาตรฐาน
ส ๑.๒

ตัวชีว้ ัด
ส ๑.๒ ม. ๑/๖ ม.๑/๗ ม. ๑/๘ ม.๑/๑๑

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมแนวทางปฏิบตั ิของศาสนาพุทธและศาสนาอื่น
ศึกษา วิเคราะห์ อธิ บาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
และประเทศชาติ รวมทั้งกฎหมายการคุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์และ
แนวทางการป้ องกันสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค รู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความสาคัญของสถาบันทางสังคม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี
ศึกษากระบวนการตรากฎหมาย ผูม้ ีสิทธ์ร่างกฎหมาย ขั้นตอนการตรากฎหมาย การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการตรากฎหมาย วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ
ไทยตลอดจนความน่าเชื่ อถือของข้อมูลข่าวสาร
โดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรี ยนร่ วมเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสามารถนาใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจาวัน เห็นคุณค่าของการเป็ นพลเมืองดีปฏิบตั ิตามกฎหมายของสังคม เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม เคารพในสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ศรัทธาและเชื่อมัน่ ในกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย ธารงไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
มาตรฐาน
ส ๑.๑
ส ๒.๑
ส ๒.๒

ตัวชี้วดั
ส ๑.๑ ม. ๓/๑๐
ส ๒.๑ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕
ส ๒.๒ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ สื บค้น เปรี ยบเทียบ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ตัวอย่างหลักฐานความน่าเชื่อถือของประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่นหรื อสมัยอยุธยา ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ จากพงศาวดาร จดหมายเหตุ และแยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงที่ต้ งั และความสาคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของเอเชีย สามารถวิเคราะห์การ
พัฒนาการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนแหล่งอารยธรรมที่สาคัญในเอเชีย ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความจาเป็ นที่ตอ้ งสื บสานอนุ รักษ์มรดกอันล้ าค่าของชาติ เพื่อให้บรรพชนรุ่ นหลังได้ศึกษาและ
เป็ นแบบอย่างในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

มาตรฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๒

ตัวชี้วดั
ส๔.๑ ม.๒/๑ , ส๔.๑ ม.๒/๒ , ส๔.๑ ม.๒/๓ , ส๔.๑ ม.๒/๔
ส๔.๒ ม.๒/๑ , ส๔.๒ ม.๒/๒

รวม ๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศเพื่อน
บ้าน วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติดา้ นการผจญมาร การตรัสรู ้ การสั่งสอน และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา พระธรรมคุณ ๖ อริ ยสัจ ๔ ขันธ์ ๕ หลักกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ อบายมุข ๖ สุ ข ๒
บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุ ณธรรม ๖ กุลจิรัฎฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ มงคล ๓๘
(การประพฤติธรรม ไม่ทาชัว่ ไม่ดื่มน้ าเมา)
โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดทักษะ ความ
เข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนการดารงชีวติ ในสังคมอย่าง
ปกติสุข
เห็นคุณค่าของศาสนาที่ตนนับถือจนนาไปปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของหลักธรรมคาสอน
ของศาสนา เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม เคารพในเหตุผล ความดี มีศรัทธาในศาสนาและค่านิยมที่ดี
มาตรฐาน
ส ๔.๑

ตัวชี้วดั
ส๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๕ ม.๒/๘

รวม ๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมแนวทางปฏิบตั ิของศาสนาพุทธและศาสนาอื่น
ศึกษา วิเคราะห์ อธิ บาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
และประเทศชาติ รวมทั้งกฎหมายการคุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์และ
แนวทางการป้ องกันสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค รู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความสาคัญของสถาบันทางสังคม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี
ศึกษากระบวนการตรากฎหมาย ผูม้ ีสิทธ์ร่างกฎหมาย ขั้นตอนการตรากฎหมาย การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการตรากฎหมาย วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ
ไทยตลอดจนความน่าเชื่ อถือของข้อมูลข่าวสาร
โดยกระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรี ยนร่ วมเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสามารถนาใช้ประโยชน์
ในชีวติ ประจาวัน เห็นคุณค่าของการเป็ นพลเมืองดีปฏิบตั ิตามกฎหมายของสังคม เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม เคารพในสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ศรัทธาและเชื่อมัน่ ในกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย ธารงไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
มาตรฐาน
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ตัวชี้วดั
ส ๓.๑ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓
ส ๓.๒ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม.๓/๖
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ม.๓/๒
ส ๕.๒ ม. ๓/๑ ม.๓/๒ ม. ๓/๓ ม.๓/๔

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ พัฒนาการของชาติไทยสมัยอยุธยา ธนบุรี ด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลต่อความเจริ ญรุ่ งเรื่ องของ
อาณาจักรอยุธยา
ศึกษาวิเคราะห์ ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมในสมัยอยุธยา ธนบุรี วีรกรรมและผลงานของบุคคลสาคัญ
ของไทยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริ ญ
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ชาติไทยและตระหนักถึงความสามารถของบรรพ
บุรุษไทยที่ช่วยสร้างสรรค์ชาติไทยให้คงอยูส่ ื บไป ตลอดจนผลงานของบุคคลสาคัญทั้งในและต่างประเทศมี
ส่ วนในการสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทยจนนาไปสู่ การเลือกรับวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอย่างมีวจิ ารณญาณ
และตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดีงามของไทยที่คนไทย
ภาคภูมิใจให้ย้งั ยืนสื บไป
มาตรฐาน
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส๔.๓ ม.๒/๑ , ส๔.๓ ม.๒/๒ , ส๔.๓ ม.๒/๓

รวม ๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่ วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๒๑๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของพระไตรปิ ฎก พุทธศาสนสุ ภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ประวัติสาวกสาวิกา พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชุตตรา และพระเจ้าพิมพิสาร ชาดก มินทกชาดก
ราโชวาทชาดก ชาวพุทธตัวอย่าง การบริ หารจิตการเจริ ญปั ญญา นาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาแก้ปัญหา
สังคม การปฏิบตั ิตนต่อพระสงฆ์ หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี
โดยใช้กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดทักษะการเรี ยนรู ้และ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอันดีงามและเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยปฏิบตั ิตามศาสนาที่ตนนับถือ
นาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีศรัทธามีจิตสานึกในความสาคัญของศาสนา สามารถ
ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเหมาะสมนาหลักธรรมมาแก้ปัญหาให้ถูกวิธี คิดให้ถูกวิธี เพื่อให้เกิดสันติสุขต่อไป
มาตรฐาน
ส ๑.๑
ส ๑.๒

ตัวชี้วดั
ส๑.๑ ม.๒/๔ ม.๒/๖ ม.๒/๗ ม.๒/๙ ม.๒/๑๐ ม.๒/๑๑
ส๑.๒ ม.๒/๑ , ส๑.๒ ม.๒/๒ , ส๑.๒ ม.๒/๓ , ส๑.๒ ม.๒/๔

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
เรื่ องต่อไปนี้
เข้าใจประวัติความสาคัญ ศาสดา หลักธรรม ของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ตระหนักและ
วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดาเนิ นชีวติ ของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ คุณธรรมการอยู่
ร่ วมกันตามหลักศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข อธิ บายความแตกต่าง
ของการกระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง มีส่วนร่ วมในการปกป้ องคุม้ ครองผูอ้ ื่นตามหลักสิ ทธิ
มนุษยชน อนุ รักษ์วฒั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง และแนวคิดในการดารงชีวติ อย่าง
มีความสุ ขในประเทศและสังคมโลก เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธาและ
ธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
อธิ บายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบนั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระบอบการปกครอง
ของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ใน
มาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง การมีส่วนร่ วมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการ
ดารงชีวิตได้อย่างสงบสุ ขในสังคมโลก
มาตรฐาน
ส ๑.๑
ส ๒.๑
ส ๒.๒

ตัวชี้วดั
ส ๑.๑ ม. ๓/๑๐
ส ๒.๑ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕
ส ๒.๒ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่ วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
เรื่ องต่อไปนี้
ศึกษาเรื่ องราวเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์นา
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการศึกษาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตนใน
การศึกษาเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้วธิ ี การทาง
ประวัติศาสตร์ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง อธิ บายพัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก(ยกเว้นเอเชีย)ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงและ
อิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่ วมมือและ
ความขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจนความพยายามในการขจัดปั ญหาความขัดแย้งและความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ

มาตรฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๒

ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒
ส ๔.๒ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิ บาย วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เข้าสู่ ประเทศต่างๆ
ความสาคัญของศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุ ขแก่โลก พุทธประวัติ ประวัติ
พระศาสดาของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย การประพฤติปฏิบตั ิตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง อริ ยสัจ ๔ และหลักธรรมของศาสนาอื่น การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม การ
พัฒนาจิตเพื่อการเรี ยนรู้การดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา การ
เจริ ญปั ญญาตามหลักอานาปานสติ หรื อตามแนวทางศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย ยอมรับวิถีการดาเนิน
ชีวติ ของ ศาสนิกชนในประเทศ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
มาตรฐาน
ส ๑.๑

ตัวชี้วดั
ส ๑.๑ ม ๓/๑, ส ๑.๑ ม ๓/๒, ส ๑.๑ ม ๓/๓, ส ๑.๑ ม ๓/๔, ส ๑.๑ ม ๓/๕, ส ๑.๑
ม ๓/๖, ส ๑.๑ ม ๓/๗, ส ๑.๑ ม ๓/๘, ส ๑.๑ ม ๓/๙, ส ๑.๑ ม ๓/๑๐

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า อธิ บายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ เข้าใจความหมายและประเภทของ
ตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความสาคัญของกลไกราคาและการกาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลักการปรับ
และเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชี วติ อย่างมี
ดุลยภาพ มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน เข้าใจระบบสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อธิ บายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ อธิ บาย
บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ อ
เงินฝื ด และหาแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้ อเงินฝื ด วิเคราะห์ผลเสี ยจากการว่างงาน สภาพและสาเหตุปัญหา
การว่างงาน และแนวทางแก้ไขปั ญหา วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ
ใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริ กาเหนือและอเมริ กาใต้ วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่ งแวดล้อมใหม่การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ แนวทางการอนุ รักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ สารวจอภิปรายประเด็นปั ญหา
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในทวีป
อเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
ส ๓.๑
ส ๓.๑ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓
ส ๓.๒
ส ๓.๒ ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม.๓/๖
ส ๕.๑
ส ๕.๑ ม. ๓/๑ ม.๓/๒
ส ๕.๒
ส ๕.๒ ม. ๓/๑ ม.๓/๒ ม. ๓/๓ ม.๓/๔
รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๕
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความคิดรวบยอดเพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าใน
เรื่ องต่อไปนี้
ศึกษาความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธารงความเป็ น
ไทย วิเคราะห์พฒั นาการของไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในด้านต่าง ๆ เช่นการสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ น
ราชธานีของไทย ปั จจัยที่ส่งผลต่อความมัน่ คงและความเจริ ญรุ่ งเรื องของไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
และอิทธิ พลต่อการพัฒนาชาติไทย บทบาทของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยในราชวงศ์จกั รี ในการสร้างสรรค์
ความเจริ ญและความมัน่ คงของชาติ บทบาทของไทยในสมัยประชาธิ ปไตย พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วง
สมัยต่าง ๆ เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย สาเหตุและผลของเหตุการณ์ต่าง
ๆ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาชาติไทยจนถึงปั จจุบนั
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร
สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ บทบาทของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั ในสังคมโลก
มาตรฐาน
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๓ ม. ๓/๑ ม.๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๓๑๐๖
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิ บาย วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก การปฏิบตั ิตนต่อสาวก และบุคคลต่างๆ
ตามหลักของศาสนา การปฏิบตั ิหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดีในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา การ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งธารงรักษาศาสนาไว้
ให้ยงั่ ยืนตลอดไป เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
มาตรฐาน
ส ๑.๒

ตัวชี้วดั
ส ๑.๒ ม ๓/๑ - ส ๑.๒ ม ๓/๗

รวม ๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สิ่ งแวดล้อมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา สารวจ ความหมาย ความสาคัญ สิ่ งแวดล้อม ในโรงเรี ยน ชุมชนเกี่ยวกับป่ าไม้ ระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม มลภาวะ ขยะ การจัดการ ธนาคารขยะรี ไซเคิล การ
อนุรักษ์พลังงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน
วิเคราะห์ ตัดสิ นใจปฏิบตั ิรักษาสิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน บริ เวณรับผิดชอบ บริ เวณทัว่ ไปของ
โรงเรี ยนและชุมชน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๗๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริ หลักการพึ่งตนเอง การปฏิบตั ิตาม
แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออมทรัพย์ สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวติ ไทย มีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า
เพื่อให้เกิดจิตสานึกบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ท้องถิ่นของเรา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๒๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ สื บค้น อธิ บาย ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านกายภาพ การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สาคัญในท้องถิ่น เช่น ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง แหล่งหิ นหลุม ถ้ า
เป็ ดทอง ประเพณี วฒั นธรรมในท้องถิ่นและชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความสาคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่น เกิดความรัก หวงแหน ในมรดกของท้องถิ่นและรักษาไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาสื บไป

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ หลักการของความเป็ นพลเมืองดี, บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที่
ในฐานะพลเมืองดี, สิ ทธิมนุษยชน, หลักกฎหมายและกฎหมายในชีวติ ประจาวัน
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักและสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตน
ให้เป็ นพลเมืองดี ตามบทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที่ เคารพในสิ ทธิ มนุษยชนและหลักกฎหมายทั้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ
นานาชาติ ตลอดจนการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักและสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่น ปฏิบตั ิตน
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่ดีงามอันจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมมนุษย์
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมายและปั ญหาพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์และสาขาของเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์ กระบวนการทางเศรษฐกิจ หน่วยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ
และระบบและวิธีการของสหกรณ์
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐศาสตร์และสาขา
ของเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ กระบวนการทาง
เศรษฐกิจ หน่วยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ และระบบและวิธีการของสหกรณ์
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมายของภูมิศาสตร์ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
ความหมายและองค์ประกอบสาคัญของภูมิศาสตร์ กายภาพและอิทธิ พลของภูมิศาสตร์ กายภาพต่อมนุษย์
การกระจายของประชากรในทวีปต่างๆ ตลอดจนลักษณะภูมิศาสตร์ กายภาพที่มีอิทธิ พลต่อการประกอบ
อาชีพของประชากร
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักถึงความสาคัญของภูมิศาสตร์และ
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบสาคัญของภูมิศาสตร์กายภาพและอิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ กายภาพต่อมนุษย์ การกระจายของประชากรในทวีปต่างๆ ตลอดจนลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ
ที่มีอิทธิ พลต่อการประกอบอาชีพของประชากร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๒

มาตรฐาน
ส ๒.๑
ส ๓.๑
ส ๕.๑

ตัวชี้วดั
ส ๒.๑ ม ๔/๑ , ม ๔/๓ , ม ๔/๔
ส ๓.๑ ม ๔/๓ , ม ๔/๔
ส ๕.๑ ม ๔/๒ , ม ๔/๓ , ม ๔/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญของประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ การนับเวลาและการเทียบศักราชในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วิธีการทางประวัติศาสตร์
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการประเมินค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนประวัติ
ความเป็ นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอละหานทรายและประวัติบุคคลสาคัญในชุมชนของตนเอง
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ วิชา
ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การนับเวลาและการเทียบศักราช
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการ
ประเมินค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนประวัติความเป็ นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอละหาน
ทรายและประวัติบุคคลสาคัญในชุมชนของตนเอง

มาตรฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม ๔/๑ , ม ๔/๒
ส ๔.๓ ม ๔/๔

รวม ๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับรัฐ ระบอบการเมืองการปกครองในสังคม
โลก ปัจจุบนั การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข นโยบายและ
การประสานผลประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ตลอดจนองค์การสาคัญระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของรัฐ ระบอบ
การเมืองการปกครองในสังคมโลก ปัจจุบนั การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข นโยบายและการประสานผลประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ตลอดจนองค์การ
สาคัญระหว่างประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญของการเงิน การธนาคารและการคลัง
สิ ทธิและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กลไกราคา เศรษฐกิจระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน มีความตระหนักและสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่น ปฏิบตั ิตน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงิน การธนาคารและการคลัง สิ ทธิและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กลไก
ราคา เศรษฐกิจระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ วิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร์ แผนที่และการใช้แผนที่
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจและเห็นความสาคัญของวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร์ แผนที่และการใช้แผนที่
มาตรฐาน
ส ๒.๒
ส ๓.๒
ส ๕.๑

ตัวชี้วดั
ส ๒.๒ ม ๔/๑ , ม ๔/๒ , ม ๔/๓ , ม ๔/๔
ส ๓.๒ ม ๔/๑ , ม ๔/๒ , ม ๔/๓
ส ๕.๑ ม ๔/๑ , ม ๔/๓

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๑๑๐๔
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ประวัติความเป็ นมาของชนชาติไทย
การจาแนกชาติพนั ธุ์และกลุ่มเชื้อชาติมนุษย์ อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย กลุ่มชาติพนั ธ์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์และอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์และอาเภอละหานทราย
เพือ่ ให้รู้ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของ ประวัติความเป็ นมาของชนชาติไทย
การจาแนกชาติพนั ธุ์และกลุ่มเชื้อชาติมนุษย์ อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยกลุ่มชาติพนั ธ์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์และอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์และอาเภอละหานทราย

มาตรฐาน
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๓ ม ๔/๑ , ม ๔/๒ , ม ๔/๓ , ม๔/๕

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมาย ลักษณะสาคัญของโครงสร้างทางสังคม กลุ่มคน
ประเภทของกลุ่มคน องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคม ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเด่นของสังคมไทย
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ค่านิยมของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปั ญหาสังคมไทยและแนวทางแก้ไข
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมไทย ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหาสังคมไทย
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมายและปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากร
การเงิน การคลังและการธนาคาร กระบวนการทางเศรษฐกิจ หน่วยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
และวิธีการของสหกรณ์ การพัฒนาสหกรณ์ในโครงการพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง สิ ทธิ และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบสารสนเทศและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนการ
ติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งที่มีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้ระบบสารสนเทศและเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุ ป และ
ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน
ส ๒.๑
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
รวม ๙ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ส ๒.๑
ส ๓.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑

ม ๕/๒ , ม ๕/๕
ม ๕/๑ , ม ๕/๒ , ม ๕/๓
ม ๕/๑
ม ๕/๑ , ม ๕/๒ , ม ๕/๓

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไกรี ส –
ยูเฟรติส อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ อารยธรรมกรี ก อารยธรรมโรมัน อารยธรรมลุ่มแม่น้ าฮวงโห อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ าสิ นธุ ประวัติศาสตร์ สมัยกลาง อารยธรรมไบแซนไตน์ อารยธรรมอิสลาม อารยธรรมยุโรป
สมัยกลาง
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง อิทธิ พลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสามารถนา
เหตุการณ์ในอดีตมาเป็ นข้อคิด และปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
มาตรฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๒

ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม ๕/๑
ส ๔.๒ ม ๕/๑ , ม ๕/๒

รวม ๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ
นานาชาติ ตลอดจนการสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจ สามารถปฏิบตั ิตน ตลอดจนวิเคราะห์ความจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปฏิบตั ิเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขใน
สังคมมนุษย์
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั ความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กลไกราคา ตลาด เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล เครื่ องมือของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความจาเป็ น
ของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมไทยและสังคมโลก
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับประเทศ
วิธีการ มาตรการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาวิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรและการประสานความร่ วมมือ และกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม มีจิตสานึกและมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งหามาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาวิกฤตการณ์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มาตรฐาน
ส ๒.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒
รวม ๙ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ส ๒.๑
ส ๓.๒
ส ๕.๑
ส ๕.๒

ม ๕/๒ , ม ๕/๕
ม ๕/๒ , ม ๕/๓
ม ๕/๔
ม ๕/๑ , ม๕/๒ , ม๕/๓ , ม๕/๕

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๘๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม วิทยาการความก้าวหน้าในยุค
ประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ แนวคิดทางตะวันตกที่นาไปสู่ การเลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออก อิทธิ พลของ
ตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย อิทธิ พลตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองญี่ปุ่น
อิทธิ พลตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจีน สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒
สงครามเย็น เหตุการณ์การความขัดแย้งที่สาคัญในปัจจุบนั
เพื่อ ให้รู้ เข้าใจ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้
มาตรฐาน
ส ๔.๒
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๒ ม ๕/๓ , ม ๕/๔
ส ๔.๓ ม ๕/๔

รวม ๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ การเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบนั แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข การแข่งขันทางการเมืองและการประสาน
ประโยชน์ระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจถึงภาวะทางการเมืองไทยในปัจจุบนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัญหา แนว
ทางการแก้ไขการแข่งขันและความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ สาเหตุการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รู ปแบบความร่ วมมือระหว่างประเทศ และผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขัน การประสาน
ประโยชน์ระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจถึงสาเหตุการแข่งขันและความร่ วมมือระหว่างประเทศ รู ปแบบการร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
ศึกษา วเคราะห์ และสั งเคราะห์ ปัญหาทางด้านกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลก และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่ วนต่างๆ ของโลก
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจถึงปัญหาทางด้านกายภาพหรื อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่ วนต่างๆ ของโลก
ศึกษา วเคราะห์ และสั งเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์ ปั ญหาที่เกิด
จากสิ่ งแวดล้อม วิธีการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจการใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์ ปั ญหาที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม
วิธีการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวติ
มาตราฐาน
ส ๒.๒
ส ๓.๒
ส ๕.๑
รวม ๕ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ส ๒.๒ ม ๖/๑ ๖/๒
ส ๓.๒ ม ๖/๓
ส ๔.๑ ม ๖/๔ ๖/๕

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สั งคมศึกษา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความหมาย รู ปแบบการปกครอง วิวฒั นาการการปกครองของ
ไทย การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย และกระบวนการจัดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดถึงการมีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจความหมาย รู ปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข วิวฒั นาการการปกครองของไทย การมีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศของประชาชน
ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจที่สาคัญในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกในยุคปั จจุบนั
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ระดับโลก และผลกระทบ
ของภาวะเศรษฐกิจโลกในยุคปั จจุบนั
มาตราฐาน
ส ๒.๒
ส ๓.๒
ส ๕.๑

ตัวชี้วดั
ส ๒.๒ ม ๖/๓, ๖/๔
ส ๓.๒ ม ๖/๓
ส ๔.๑ ม ๖/๒ ๖/๓

รวม ๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปคติความเชื่อสมัยก่อนพุทธกาล พุทธประวัติดา้ นการเผยแผ่และการก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา มีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องมีคาสอนและวิธีการเป็ นสากล มีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ ทางสายกลาง
หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ ๔ หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาล
สาคัญ เห็นคุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไครปิ ฎก ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธีและ
พิธีกรรมทางศาสนา แสดงตนเป็ นพุทธมามกะในฐานะศาสนิกชนที่ดี เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระ
รัตนตรัย และรักการเรี ยนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทางาน
อย่างมีคุณค่าต่อชีวติ ตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรื อสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
๒.วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่างสู งสุ ดในการตรัสรู ้ การก่อตั้งวิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรื อวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๓.วิเคราะห์ขอ้ ปฏิบตั ิทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กาหนด
๔.วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด
๕.วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริ ยสัจ ๔หรื อหลักคาสอนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๖. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง การดาเนิ นชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
๗. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา พระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ และการเผยแผ่
๘. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
๙.ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๑๐.แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๑๑.วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ขอ้ คิดแบบอย่างการดาเนินชี วติ จากประวัติสาวก เรื่ องเล่า ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมใน
การอยูร่ วมกันในสังคม เชื่อมัน่ ต่อผลการทาความดี ความชัว่ เลือกและตัดสิ นใจ ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรม เพื่อการอยูร่ วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ ในการพัฒนาจิตการเรี ยนรู ้
ด้วยการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา เจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน เสนอแนะ
แนวทางจัดกิจกรรมและการร่ วมมือกันแก้ปัญหาพัฒนาสังคม เพื่อประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่
ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้ การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
2. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง การดาเนิ นชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
3. เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญ และตัดสิ นใจ
เลือกดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริ ยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
บทบาทการดาเนิ นชีวติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
4. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุ ข
5. เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
6. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรื อตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
7. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดีต่อกัน
8. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่ วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
9. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
10. ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
11. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๓
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ลกั ษะประชาธิ ปไตย หลักการพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การฝึ กฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งสู่ อิสรภาพ พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระพุทธศาสนา พุทธประวัติการบริ การและการธารงรักษา หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ ๔ ข้อควรปฏิบตั ิใน
การดาเนิ นชีวติ จากประวัติชาดก หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
เทศกาลสาคัญ เห็นคุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไครปิ ฎก ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธี
และพิธีกรรมทางศาสนา แสดงตนเป็ นพุทธมามกะในฐานะศาสนิกชนที่ดี เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระ
รัตนตรัย และรักการเรี ยนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทางาน
อย่างมีคุณค่าต่อชีวติ ตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.วิเคราะห์พุทธประวัติดา้ นการบริ หาร และการธารงรักษาศาสนา หรื อ วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๒.วิเคราะห์ลกั ษณะประชาธิ ปไตยในพระพุทธศาสนา หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
๓ วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
๔. วิเคราะห์การฝึ กฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรื อ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๕.วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน
หรื อ แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๖.วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริ ยสัจ ๔ หรื อหลักคาสอนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๗. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่างการดาเนิ นชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และชาวพุทธ
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
๘.วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา พระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ และการเผยแผ่
๙. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
๑๐.ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๕
๑๑.แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๑๒.วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๔
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ขอ้ คิดแบบอย่างการดาเนินชี วติ จากประวัติสาวก เรื่ องเล่า ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมใน
การอยูร่ วมกันในสังคม เชื่อมัน่ ต่อผลการทาความดี ความชัว่ เลือกและตัดสิ นใจ ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรม เพื่อการอยูร่ วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ ในการพัฒนาจิตการเรี ยนรู้
ด้วยการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา เจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน เสนอแนะ
แนวทางจัดกิจกรรมและการร่ วมมือกันแก้ปัญหาพัฒนาสังคม เพื่อประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่
ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เรี ยนรู ้ การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
2. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
3. เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญ และตัดสิ นใจ
เลือกดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริ ยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
บทบาทการดาเนิ นชีวติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
4. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุ ข
5. เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
6. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรื อตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
7. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดี ต่อกัน
8. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่ วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
9. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
10. ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๗
11. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๕
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์พระพุทธศาสนาวาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาซึ่ งเน้นความสาคัญของเหตุปัจจัยกับวิธีการ
แก้ปัญหา การฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หลักธรรมใน
กรอบอริ ยสัจ ๔ ข้อควรปฏิบตั ิในการดาเนินชี วติ จากประวัติชาดก หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสาคัญ เห็นคุณค่าและความสาคัญของ การสังคายนาพระไตรปิ ฎก
ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา แสดงตนเป็ นพุทธมามกะในฐานะ ศาสนิกชนที่ดี
เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิง่ ต่อพระรัตนตรัย และรักการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า เป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาซึ่ งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๒. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริ ยสัจ ๔ หรื อหลักคาสอนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๔.วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
๕.วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนา พระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ และการเผยแผ่
๖.ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
๗.ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๘.แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนา ที่ตนนับถือ
๙.วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๙๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พระพุทธศาสนา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๐๖
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ขอ้ คิดแบบอย่างการดาเนินชี วติ จากประวัติสาวก เรื่ องเล่า ชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมใน
การอยูร่ วมกันในสังคม เชื่อมัน่ ต่อผลการทาความดี ความชัว่ เลือกและตัดสิ นใจ ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรม เพื่อการอยูร่ วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ ในการพัฒนาจิตการเรี ยนรู ้
ด้วยการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา เจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน เสนอแนะ
แนวทางจัดกิจกรรมและการร่ วมมือกันแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
เพื่อประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
และสามารถนาหลักธรรมไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ การทางานอย่างมีคุณค่าต่อชีวติ ตนเองและสังคม
โดยส่ วนรวม
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
2. วิเคราะห์ขอ้ คิดและแบบอย่าง การดาเนินชีวติ จากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด
3. เชื่อมัน่ ต่อผลของการทาความดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิ ญ และตัดสิ นใจ
เลือกดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริ ยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย
บทบาทการดาเนินชีวติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข และอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์
4. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริ ยธรรมที่เป็ นตัวกาหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติ
สุ ข
5. เห็นคุณค่า เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
6. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรื อตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
7. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสาคัญของการทาความดี ต่อกัน
8. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่ วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
9. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
10. ปฏิบตั ิตนถูกต้องตาม ศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๐
11. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ การเปรี ยบเทียบศักราช วิธีการทางประวัติศาสตร์ การศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แนวคิดความเป็ นมาของชนชาติไทย การสร้างสรรค์วฒั นธรรม
ไทย การอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และประวัติบุคคลสาคัญที่เป็ นแบบอย่าง
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจ การเปรี ยบเทียบศักราช วิธีการทางประวัติศาสตร์ การศึกษาทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แนวคิดความเป็ นมาของชนชาติไทย การสร้างสรรค์วฒั นธรรมไทย การ
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และประวัติบุคคลสาคัญที่เป็ นแบบอย่าง

มาตราฐาน
ส ๔.๑
ส ๔.๓

ตัวชี้วดั
ส ๔.๑ ม ๖/๑
ส ๔.๓ ม ๖/๔

รวม ๒ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส๓๐๒๖๒
ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ การฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ เหตุการณ์
ของโลกในยุคปั จจุบนั เหตุการณ์สาคัญในภูมิภาคต่างๆ และเหตุการณ์ที่สาคัญของโลก
เพือ่ ให้ ร้ ู เข้ าใจ ตระหนักและเห็นความสาคัญของพัฒนาการของยุโรป และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ต่างๆ และสามารปรับตัวเข้ากับภาวะเหตุการณ์ปัจจุบนั ได้

มาตราฐาน
ส ๔.๒

ตัวชี้วดั
ส ๔.๒ ม ๖/๓, ๖/๔

รวม ๒ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ทาไมต้ องเรียนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
สุ ขภาพ หรื อ สุ ขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และ
ทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่ ง
ทุกคนควรจะได้เรี ยนรู้เรื่ องสุ ขภาพ เพื่อจะได้มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีทกั ษะปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพจนเป็ นกิจนิสัย อันจะส่ งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
เรียนรู้ อะไรในสุ ขศึกษาและพลศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาเป็ นการศึกษาด้านสุ ขภาพที่มีเป้ าหมาย เพื่อการดารงสุ ขภาพ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยงั่ ยืน
สุ ข ศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นพัฒ นาพฤติ ก รรมด้ า นความรู ้ เจตคติ คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนใช้กิจกรรมการเคลื่ อนไหว การออกกาลังกาย การเล่ นเกมและกี ฬ า
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุ ขภาพและกีฬา
สาระที่ เป็ นกรอบเนื้ อหาหรื อขอบข่ ายองค์ความรู ้ ของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
ประกอบด้วย
 การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ผู้เรี ย นจะได้เรี ย นรู้ เรื่ อ งธรรมชาติ ข องการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุ ษย์ ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงในการทางาน
ของระบบต่างๆของร่ างกาย รวมถึงวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อให้เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
 ชีวติ และครอบครัว ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทางร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ กทางเพศ การสร้ างและรั กษาสัม พันธภาพกับ ผูอ้ ื่ น สุ ข
ปฏิบตั ิทางเพศ และทักษะในการดาเนินชีวติ
 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่ นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้เรื่ อง
การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่าง ๆ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกี ฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
อย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางกาย และกีฬา และความมีน้ าใจนักกีฬา
 การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริ โภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ และการ
ป้ องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๕
 ความปลอดภัยในชีวติ
ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องการป้ องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ
ทั้งความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ความรุ นแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางใน
การสร้างเสริ มความปลอดภัยในชีวติ
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑
เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑
เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ
สาระที่ ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑
เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒
รั ก การออกก าลัง กาย การเล่ น เกม และการเล่ น กี ฬ า ปฏิ บ ัติ เป็ นประจ าอย่า ง
สม่ า เสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ทธิ กฎ กติ ก า มี น้ าใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณใน
การแข่งขัน และชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑
เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกันโรค
และการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้
ยาสารเสพติด และความรุ นแรง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๖
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
พ ๑.๑ ม.๑/๑ อธิบายความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุ ขภาพ
การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่ น
พ ๑.๑ ม.๑/๒ อธิ บายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติ
พ ๑.๑ ม.๑/๓ วิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
พ ๑.๑ ม.๑/๔ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย
พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิ บายการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่ น
พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่ น
พ ๑.๑ ม.๓/๑ เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
แต่ละช่วงของชีวิต
พ ๑.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์อิทธิ พลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ น
พ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ สื่ อ โฆษณา ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายกระบวนการสร้างเสริ มและดารงประสิ ทธิภาพการทางาน ของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ
พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ วางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว
สาระที่ ๒ ชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดาเนินชีวิต
พ ๒.๑ ม.๑/๑ อธิ บายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม
พ ๒.๑ ม.๑/๒ แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
พ ๒.๑ ม.๒/๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ เจตคติในเรื่ องเพศ
พ ๒.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๗
พ ๒.๑ ม.๒/๓ อธิ บายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
พ ๒.๑ ม.๒/๔ อธิ บายความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
พ ๒.๑ ม.๓/๑ อธิ บายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
พ ๒.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
พ ๒.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์อิทธิ พลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม
ทางเพศและการดาเนินชีวติ
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่ องเพศ ตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม อื่น ๆ
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓ เลือกใช้ทกั ษะที่เหมาะสมในการป้ องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่ องเพศ
และครอบครัว
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๔ วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรี ยน หรื อ
เยาวชนในชุมชน และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
สาระที่ ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
พ ๓.๑ ม.๑/๑ เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะ
พื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
พ ๓.๑ ม.๑/๒ เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทกั ษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา
อย่างละ ๑ ชนิด
พ ๓.๑ ม.๑/๓ ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและนาหลักความรู ้ที่ได้ไปเชื่อมโยง
สัมพันธ์กบั วิชาอื่น
พ ๓.๑ ม.๒/๑ นาผลการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสมในบริ บทของตนเอง
พ ๓.๑ ม.๒/๒ เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ ๑ ชนิด
พ ๓.๑ ม.๒/๓ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐๘
พ ๓.๑ ม.๒/๔ ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม และนาความรู ้และหลักการที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างเป็ นระบบ
พ ๓.๑ ม.๓/๑ เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิค ที่เหมาะสมกับตนเอง
และทีม
พ ๓.๑ ม.๓/๒ นาหลักการ ความรู้และทักษะ ในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นกม และ
การเล่นกีฬาไปใช้ สร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ
พ ๓.๑ ม.๓/๓ ร่ วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและนาหลักความรู ้วธิ ี การไปขยายผล
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่น
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรู ปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ ใช้ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คานึงถึงผล ที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและ
สังคม
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓ เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔ แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๕ เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรี ยน และนาหลักการแนวคิด ไปปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนและสังคม
สาระที่ ๓ การเคลือ่ นไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
มีวนิ ยั เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา
พ ๓.๒ ม.๑/๑ อธิ บายความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี
พ ๓.๒ ม.๑/๒ ออกกาลังกายและเลือกเข้าร่ วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ ื่น
พ ๓.๒ ม.๑/๓ ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิ ดกีฬาที่เลือกเล่น
พ ๓.๒ ม.๑/๔ วางแผนการรุ กและการป้ องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ในการเล่นอย่าง
เป็ นระบบ
พ ๓.๒ ม.๑/๕ ร่ วมมือในการเล่นกีฬา และการทางานเป็ นทีมอย่างสนุกสนาน
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๓๐๙
พ ๓.๒ ม.๑/๖ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับ
ผูอ้ ื่น
พ ๓.๒ ม.๒/๑ อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจาก
การออกกาลังกาย และเล่นกีฬาเป็ นประจาจนเป็ นวิถีชีวติ
พ ๓.๒ ม.๒/๒ เลือกเข้าร่ วมกิจกรรม การออกกาลังกาย เล่นกีฬาตาม ความถนัดและความสนใจ
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
พ ๓.๒ ม.๒/๓ มีวนิ ยั ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก
พ ๓.๒ ม.๒/๔ วางแผนการรุ กและการป้ องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนาไปใช้ ในการเล่นอย่าง
เหมาะสมกับทีม
พ ๓.๒ ม.๒/๕ นาผลการปฏิบตั ิในการเล่นกีฬามาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมัน่
พ ๓.๒ ม.๓/๑ มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
พ ๓.๒ ม.๓/๒ ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอและนาแนวคิดหลักการจากการเล่นไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ
พ ๓.๒ ม.๓/๓ ปฏิบตั ิตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนาแนวคิด
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม
พ ๓.๒ ม.๓/๔ จาแนกกลวิธีการรุ ก การป้ องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสิ นใจเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น
พ ๓.๒ ม.๓/๕ เสนอผลการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา
เป็ นประจา
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑ ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่าเสมอ และใช้
ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็ นตัวตน คานึงถึงผลที่เกิด
ต่อสังคม
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๒ อธิ บายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น การ
แข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่นและนาไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจาวันอย่าง
ต่อเนื่อง
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๓ แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้ าใจ
นักกีฬา และนาไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกาส จนเป็ นบุคลิกภาพที่ดี
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๓๑๐
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๔ ร่ วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุ ข ชื่นชมในคุณค่าและความงาม
ของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และ
การสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ
พ ๔.๑ ม.๑/๑ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
พ ๔.๑ ม.๑/๒ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
พ ๔.๑ ม.๑/๓ ควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
พ ๔.๑ ม.๑/๔ การสร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
พ ๔.๑ ม.๒/๑ เลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพอย่างมีเหตุผล
พ ๔.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุ ขภาพ
พ ๔.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ
พ ๔.๑ ม.๒/๔ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
พ ๔.๑ ม.๒/๕ อธิ บายลักษณะอาการเบื้องต้นของผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพจิต
พ ๔.๑ ม.๒/๖ เสนอแนะวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด
พ ๔.๑ ม.๒/๗ พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
พ ๔.๑ ม.๓/๑ กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการ
พ ๔.๑ ม.๓/๒ เสนอแนวทางป้ องกันโรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของคน
ไทย
พ ๔.๑ ม.๓/๓ รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุมชน
พ ๔.๑ ม.๓/๔ วางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย
พ ๔.๑ ม.๓/๕ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคในชุมชน
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๓๑๑
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพเพื่อการเลือกบริ โภค
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๔ วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทย
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๕ วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๖ มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพของบุคคลในชุมชน
พ ๔.๑ ม.๔-๖/๗ วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุ นแรง
พ ๕.๑ ม.๑/๑ แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย
พ ๕.๑ ม.๑/๒ อธิ บายลักษณะอาการของผูต้ ิดสารเสพติดและการป้ องกันการติดสารเสพติด
พ ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ
พ ๕.๑ ม.๑/๔ แสดงวิธีการชักชวนผูอ้ ื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทกั ษะต่าง ๆ
พ ๕.๑ ม.๒/๑ ระบุวธิ ี การ ปั จจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้ นฟูผตู ้ ิดสารเสพติด
พ ๕.๑ ม.๒/๒ อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงและสถานการณ์เสี่ ยง
พ ๕.๑ ม.๒/๓ ใช้ทกั ษะชีวติ ในการป้ องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คบั ขันที่อาจนาไปสู่
อันตราย
พ ๕.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง และพฤติกรรมเสี่ ยงที่มีผลต่อสุ ขภาพและแนวทางป้ องกัน
พ ๕.๑ ม.๓/๒ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ ยงการใช้ความรุ นแรงใน
การแก้ปัญหา
พ ๕.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์อิทธิ พลของสื่ อต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและความรุ นแรง
พ ๕.๑ ม.๓/๔ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและการเกิด
อุบตั ิเหตุ
พ ๕.๑ ม.๓/๕ แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑ มีส่วนร่ วมในการป้ องกันความเสี่ ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความ
รุ นแรง เพื่อสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๒
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพ หรื อความรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ป้ องกัน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๔ วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบตั ิเหตุ และสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๕ มีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ ใช้ทกั ษะการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพและความรุ นแรง
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๗ แสดงวิธีการช่วยฟื้ นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๓
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๑
พ๒๑๑๐๒
พ๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๔
พ๒๒๑๐๑
พ๒๒๑๐๒
พ๒๒๑๐๓
พ๒๒๑๐๔
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๒๐๒๐๑
พ๒๐๒๐๒
พ๒๐๒๐๓
พ๒๐๒๐๔
พ๒๐๒๐๕

สุ ขศึกษา ๑
พลศึกษา ๑ (ยืดหยุน่ )
สุ ขศึกษา ๒
พลศึกษา ๒ (เทเบิลเทนนิส)
สุ ขศึกษา ๓
พลศึกษา ๓
สุ ขศึกษา ๔
พลศึกษา ๔

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ทักษะชีวติ ๑
เปตอง
ฟุตซอล
ทักษะชีวติ ๒
ทักษะชีวติ ๓

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๓๑๑๐๑
พ๓๑๑๐๒
พ๓๒๑๐๑
พ๓๒๑๐๒
พ๓๓๑๐๑
พ๓๓๑๐๒
รายวิชาเพิม่ เติม
พ๓๐๒๐๑
พ๓๐๒๐๒
พ๓๐๒๐๓
พ๓๐๒๐๔

สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๑
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๒
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๓
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๔
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๕
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๖

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ทักษะชีวติ ๑
เซปักตะกร้อ
พลศึกษาเพิ่มเติม ๓
พลศึกษาเพิ่มเติม ๔

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๔
พ๓๐๒๐๕
พ๓๐๒๐๖
พ๓๐๒๐๗
พ๓๐๒๐๘
พ๓๐๒๐๙

พลศึกษาเพิ่มเติม ๕
พลศึกษาเพิ่มเติม ๖
พลศึกษาเพิ่มเติม ๗
พลศึกษาเพิ่มเติม ๘
พลศึกษาเพิ่มเติม ๙

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๕

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของวัยรุ่ น วิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทางานตามปกติ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ บอกหลักการเพิม่ พูนความสามารถใน
การเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา การนาความรู้และ
หลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั วิชาอื่น บอกหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย ปั ญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ ภาวะการขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน อธิบายและแสดง
การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลคนเป็ นลม บาดแผลไฟไหม้
กระดูกหักบริ เวณต่างๆ น้ าร้อนลวก ฯลฯ อธิบายลักษณะของผูต้ ิดสารเสพติด อาการของผูต้ ิดสารเสพ
ติดและการป้ องกันการติดสารเสพติดอย่างถูกวิธี
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒
พ.๒.๑ ม.๑/๑
พ.๓.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๓
พ.๔.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒
พ.๕.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๑ (ยืดหยุ่น)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา
อธิบายและบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของยืดหยุน่ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่น
ยืดหยุน่
มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมยืดหยุน่
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นยืดหยุน่
อธิ บายและฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ การม้วนหน้า การม้วน
หลัง การพุง่ ม้วนหน้า การทาหกสู ง การทาหกกบ การทาหกสามเส้า การทาล้อเกวียน การต่อตัวอย่าง
ง่ายๆ ให้เกิดความปลอดภัย ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นยืดหยุน่ อย่างปลอดภัยอธิ บายรู ปแบบ
การนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับยืดหยุน่ มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การ
แก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิ
จริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๑/๒
พ.๓.๒ ม.๑/๑ ม. ๑/๒ ม.๑/๖

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

การวิเคราะห์ภาวะการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตสมวัย ทักษะปฏิเสธเพื่อป้ องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หลักการเพิ่มพูน
ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา การนา
ความรู ้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั วิชาอื่น เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโต
ของเด็กไทย วิธีการควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธี
สร้างเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภาพ ทางกายตามผลการทดสอบ ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับ
การเกิดโรค และอุบตั ิเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผูอ้ ื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๑/๓ ,ม.๑/๔
พ.๒.๑ ม.๑/๒
พ.๓.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๓
พ.๔.๑ ม.๑/๓,ม.๑/๔
พ.๕.๑ ม.๑/๓,ม.๑/๔

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๑๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๒ (เทเบิลเทนนิส)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๑๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการ
เล่นและการชมกีฬาเทเบิล้ เทนนิส มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกาย
ด้วยกิจกรรมเทเบิล้ เทนนิส หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นเทเบิ้ลเทนนิส แสดงทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างความคุน้ เคย ท่าทางการยืน การจับไม้ในการเล่น เทเบิ้ลเทนนิสอธิบายและแสดงทักษะการ
ตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ อธิบายและแสดงทักษะการเสิ ร์ฟลูก การรับลูก การส่ งลูก กฎกติกาการ
แข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นเทเบิ้ลเทนนิสอย่างปลอดภัยอธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพล
ศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับเทเบิ้ลเทนนิสมาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งใน
ชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๑/๒
พ.๓.๒ ม.๑/๑ ม. ๑/๒ ม.๑/๖

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา พันธุกรรม สิ่ งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเจตคติในเรื่ องเพศ ครอบครัว
วัฒนธรรม เพื่อน สื่ อ ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน การนาผลการปฏิบตั ิ
ตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุ ปเป็ นวิธีที่
เหมาะสมในบริ บทของตนเองในการเล่นกีฬา การนาประสบการณ์จากการร่ วมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช้
ในชีวติ ประจาวัน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ จนเป็ นวิถีชีวิต การสร้างวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี โดยการออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเป็ นประจา การเลือกใช้บริ การทางสุ ขภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยี ที่มีต่อสุ ขภาพ
ความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุ ขภาพ เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย วิธีการ ปั จจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้ นฟู ผูต้ ิดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงและ
สถานการณ์เสี่ ยง การมัว่ สุ ม การทะเลาะวิวาท การเข้าไปในแหล่งอบายมุข การแข่งจักรยานยนต์บน
ท้องถนน ฯลฯ
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๒/๒
พ.๒.๑ ม.๒/๑, ม. ๒/๒
พ.๓.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๔
พ.๓.๑ ม.๒/๑
พ.๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๗
พ.๕.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒

รวม ๑๒ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬากระบี่ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่นและ
การชมกีฬากระบี่ มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมกระบี่
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นกระบี่ แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานในการเล่นกระบี่ การถวาย
บังโคม การขึ้นพรหมนัง่ การขึ้นพรหมยืน การเดินแปลง การกลับหัวสนามไม้รา ไม้ราทั้ง ๑๒ ไม้รา
การจ้วงลงนัง่ การถวายบังโคมเร็ ว ไม้ตีต่างๆ ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นกระบี่อย่างปลอดภัย
อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกระบี่ มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการ
ป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและ
นาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓
พ.๓.๒ ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕

รวม ๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

การเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่ น ป้ องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสาคัญของความ
เสมอภาคทางเพศ การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ปัญหาทางเพศ แนวทางการแก้ไขปั ญหาทางเพศ
นาผลการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับทักษะกลไก และทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มาสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมาะสมในบริ บทของตนเองในการเล่นกีฬา
การนาประสบการณ์จากการร่ วมกิจกรรม
นันทนาการไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา จากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ
จนเป็ นวิถีชีวติ การสร้างวิถีชีวติ ที่มี
สุ ขภาพดี โดยการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็ นประจา ความสมดุลระหว่างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
วิธีปฏิบตั ิตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย ทักษะชีวติ ในการป้ องกันตนเอง ทักษะปฏิเสธ ทักษะการต่อรอง ฯลฯ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันที่อาจนาไปสู่ อนั ตราย
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๒/๑
พ.๒.๑ ม.๒/๓, ม. ๒/๔
พ.๓.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๔
พ.๓.๑ ม.๒/๑
พ.๔.๑ ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗
พ.๕.๑ ม.๒/๓

รวม ๑๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๒๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกรี ฑา วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่นและการ
ชมกรี ฑา
มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร
การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมกรี ฑา
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นกรี ฑา แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานในการ ตั้งต้นการวิง่ ( การ
ออกสตาร์ท ) การเข้าสู่ เส้นชัย การวิง่ ระยะสั้น การวิง่ ระยะกลาง การวิง่ ระยะไกล การวิง่ ผลัด การวิง่ ข้าม
รั้ว การกระโดดสู ง การกระโดดไกล การทุ่มน้ าหนัก การขว้างจักร และอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเล่นกรี ฑาอย่างปลอดภัย อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกับกรี ฑา มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓
พ.๓.๒ ม.๒/๒, ม. ๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕

รวม ๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลง ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย วัย
ทารก วัยก่อนเรี ยน วัยเรี ยน วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ วัยสู งอายุ องค์ประกอบของอนามัยเจริ ญพันธุ์
อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ แอลกอฮอล์ สาร
เสพติด บุหรี่ สภาพแวดล้อม การติดเชื้อ โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ การนาหลักการ ความรู้
ทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไปใช้เป็ นระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาสุ ขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจา การกาหนด
รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรี ยน วัยเรี ยน) วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ วัยสู งอายุ
โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ โรคที่เป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตาย
ของคนไทย โรคติดต่อ เช่น โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก ฯลฯ โรคไม่
ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน มะเร็ ง ฯลฯ การวางแผนและจัดเวลาในการ
ออกกาลังกาย การพักผ่อน และการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบ
ต่าง ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพ ปัจจัยเสี่ ยงและพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ แนวทางการ
ป้ องกันความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุ นแรง
วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุ นแรง
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๓/๑
พ.๒.๑ ม.๓/๑, ม. ๓/๒
พ.๓.๑ ม.๓/๒
พ.๓.๑ ม.๓/๕
พ.๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๔, ม.๓/๕
พ.๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒

รวม ๑๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่น
และการชมกีฬาฟุตบอล มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรม
ฟุตบอล หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐาน ในการเดาะ
ฟุตบอลด้วยทักษะต่าง ๆ การรับ การส่ งลูกฟุตบอลด้วย ข้างเท้าด้านใน หลังเท้า เข่า ศีรษะ การเลี้ยงลูก
ด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การทุ่มลูก การเป็ นผูร้ ักษาประตู กฎกติกาการแข่งขัน
ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัย อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่า
เท่าเทียมกับฟุตบอล มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพ
ทางกายและทางจิตมีระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓
พ.๓.๒ ม.๓/๑, ม. ๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕
พ.๔.๑ ม.๔/๕

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ น สื่ อ โฆษณา ที่มีอิทธิ พลต่อ
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่ น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต สาเหตุความ
ขัดแย้งในครอบครัว แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว การนาหลักการ ความรู้ ทักษะใน
การเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม การเล่นกีฬาไปใช้เป็ นระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาสุ ขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจา ปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
แนวทางแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชน การวางแผนและจัดเวลาในการออกกาลังกาย การพักผ่อน และการ
สร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อ
สุ ขภาพ อิทธิพลของสื่ อต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและความรุ นแรง คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต
เกม ฯลฯ ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและการเกิดอุบตั ิเหตุ วิธีการช่วย
ฟื้ นคืนชีพ
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๓/๒, ม.๓/๓
พ.๒.๑ ม.๓/๓
พ.๓.๑ ม.๓/๒
พ.๓.๑ ม.๓/๕
พ.๔.๑ ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕
พ.๕.๑ ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕

รวม ๑๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๓๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการ
เล่นและการชมกีฬาบาสเกตบอล มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วย
กิจกรรมบาสเกตบอล
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นบาสเกตบอล แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะ
พื้นฐาน การส่ งลูก การรับลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตู การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในตาแหน่งต่าง ๆ
ทั้งในขณะที่เป็ นฝ่ ายรับและฝ่ ายรุ ก การเล่นเป็ นทีมและอื่น ๆ กฎกติกาการแข่งขัน
ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างปลอดภัย อธิบายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มี
คุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาบาสเกตบอล มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้าง
สุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒
พ.๔.๑

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓
พ.๓.๒ ม.๓/๑, ม. ๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,ม.๓/๕
พ.๔.๑ ม.๔/๕

รวม ๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๒๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ทักษะชีวติ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อธิ บายพัฒนาการทางเพศของหญิงชายเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
พฤติกรรม ระบุถึงสัญญาณความพร้อมทางร่ างกายของหญิงชายที่เข้าสู่ ภาวการณ์เจริ ญพันธุ์ บอกวิธีการ
ดูแลสุ ขอนามัยทางเพศที่ถูกวิธีและปลอดภัย
เข้าใจถึงความสาคัญของการค้นหาความรู้ในเรื่ องการดูแล
สุ ขอนามัย อธิ บายคุณลักษณะสาคัญของบุคคลที่คนส่ วนใหญ่อยากเป็ นเพื่อนด้วย บอกวิธีการในการสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพ บอกความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่เป็ นข้อเท็จจริ งกับความคิดเห็น ระบุวธิ ี การแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย เสี ยใจ บอกความคาดหวังที่มีต่อกันระหว่างความสัมพันธ์แบบ
เพื่อนกับเพื่อน ครู กบั นักเรี ยน พ่อแม่กบั ลูก ระบุปัจจัย ๓ ข้อที่ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
บอกวิธีการจัดการที่ตนเองเลือกใช้เพื่อลดความขัดแย้ง เข้าใจว่ารสนิยมทางเพศมีความหลากหลายและเป็ น
เรื่ องส่ วนบุคคล ตระหนักถึงความแตกต่างของเพศสรี ระ และเพศสภาพหรื อบทบาททางเพศที่กาหนดโดย
สังคม ระบุความเชื่ อที่ผดิ เกี่ยวกับผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี มัน่ ใจที่จะใช้ชีวติ ร่ วมกับผูต้ ิดเชื้อ โดยเข้าใจว่าการใช้
ชีวติ ประจาวันไม่สามารถทาให้เกิดการติดเชื้ อได้ บอกความหมายของ “แฟชัน่ ” และ “การแสนิยม” และ
ผลกระทบที่มีต่อวัยรุ่ น
ระบุวธิ ี การสร้างการยอมรับจากเพื่อน โดยไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตวั เหมือนกัน
ยกตัวอย่างเพื่อเปรี ยบเทียบ “การเท่ากัน” กระแสแฟชัน่ และการทาตามกระแส เข้าใจว่าภาพลักษณ์ที่เป็ น
กระแสนิยมในสังคมถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย บอกถึงผลกรทบของการดัดแปลง เสริ ม
แต่งอวัยวะร่ างกาย ระบุลกั ษณะของรู ปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน บอกวิธีการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นที่
แสดงถึงการเคารพซึ่ งกันและกัน ยกตัวอย่างคาพูด กิริยาพฤติกรรม ที่เป็ นการทาร้ายความรู ้สึกผูอ้ ื่น ระบุ
แสดงความรับผิดชอบเมื่อได้ทาร้ายความรู ้สึกผูอ้ ื่นด้วยคาพูด แยกแยะได้วา่ สัมผัสแบบใดเป็ นการจงใจล่วง
ละเมิดทางเพศ และแบบใดคือสัมผัสธรรมดาที่ไม่มีเจตนาแอบแฝง บอกวิธีจดั การ หากเผชิญกับการ
กระทาที่ส่อเจตนาล่วงละเมิดทางเพศ บอกสถานการณ์ที่อาจนาไปสู่ การล่วงละเมิดทางเพศ แสดงความ
มัน่ ใจในการสื่ อสารเพื่อบอกความคิดเห็นของตนเอง และเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระบุค่านิยม
เรื่ องเพศ ๒ เรื่ องที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม
ระบุคุณสมบัติและอุปนิสัยที่ทาให้
สัมพันธภาพยัง่ ยืนและราบรื่ น บอกวิธีการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนิสัยของคนที่เราคบด้วย บอกได้วา่ การกระทา
แบบใดถือเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศ ระบุโอกาสที่นาไปสู่ การล่วงละเมิดทางเพศสาหรับวัยรุ่ น บอก
แนวทางในการหาความช่วยเหลือเมือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บอกเป้ าหมายในชีวติ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง พร้อม
วิธีการที่จะไปถึงเป้ าหมาย วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเป็ นอุปสรรคในการทาตามเป้ าหมาย
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เข้าใจว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่คุยกันได้ และไม่ใช่เรื่ องน่าอาย มัน่ ใจที่จะหาข้อมูลหากมีคาถามเรื่ อง
เพศ และบอกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเรื่ องเพศ มีขอ้ มูลเบื้องต้นเรื่ องสรี ระร่ างกายชายหญิงและการ
จัดการอารมณ์เพศ รู ้จกั ตัวเองผ่านการรับรู ้และมุมมองของคนที่รู้จกั ฝึ กสะท้อนความรู้สึกให้เพื่อนได้รับรู้
บอกความคาดหวังต่อการมีแฟนที่ต่างกัน
และอาจนาไปสู่ ความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่ นกับผูใ้ หญ่บอกวิธี
จัดการความขัดแย้ง โดยยังคงสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน บอกปั จจัยสาคัญที่ควรพิจารณาในการตัดสิ นใจมี
เพศสัมพันธ์ บอกวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมและไม่ยนิ ยอม ระบุโอกาสเสี่ ยงของตนเองต่อ
การได้รับเชื้อเอชไอวี บอกวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ตนเองมัน่ ใจว่าทาได้ อธิ บายวิธีการคุมกาเนิด
การใช้อุปกรณ์ และประสิ ทธิ ภาพของแต่ละวิธี ตระหนักว่าการคุมกาเนิดเป็ นความรับผิดชอบทั้งหญิงและ
ชายในการดูแลตัวเองเช่นเดียวกับการดูแลสุ ขภาพทัว่ ไป ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น
บอกคุณลักษณะที่สาคัญของสื่ อโฆษณาว่ามีอะไรบ้าง สามารถแยกแยะ คุณสมบัติสินค้า บริ การ กับ
ภาพลักษณ์ที่ใช้จูงใจ ในสื่ อโฆษณา ระบุวธิ ีการที่จะเลือกชื้อสิ นค้า บริ การ อย่างเท่าทัน อธิ บายที่มาของ
ความขัดแย้งระหว่างผูใ้ หญ่และเด็ก แสดงให้เห็นวิธีการสื่ อสารที่จะช่วยลดความขัดแย้ง เห็นตัวอย่างการ
บอกความรู ้สึกไม่พอใจเมื่อถูกล้อเลียนโดยใช้คาพูดที่ตรงกับความรู ้สึก
โดยไม่แสดงอาการโต้ตอบด้วย
อารมณ์ บอกวิธีการแสดงการขอโทษ เสี ยใจเมื่อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย บอกความรู ้สึกของคนที่อยูใ่ น
สถานการณ์ซ่ ึ งอาจแตกตางจากคนส่ วนใหญ่
บอกผลกระทบที่เกิดจากอคติต่อคนที่แตกต่างกันจากเรา
บอกวิธีปฏิบตั ิตวั ระหว่างเพื่อนที่แสดงถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บอกข้อดีของการสร้าง
สัมพันธภาพที่ยงั คงความเป็ นตัวของตัวเองพร้อมกับการยอมรับตัวตนของผูอ้ ื่น บอกวิธีแสดงความรู ้สึกที่
แสดงถึงการให้เกียรติต่ออีกฝ่ าย ระบุวธิ ี การบอกปฏิเสธหรื อบอกความรู ้สึกที่ไม่ตรงกัน โดยไม่ทาลาย
ความรู ้สึกของอีกฝ่ าย บอกพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มีความพึงพอใจต่อกันเป็ นพิเศษ
สารวจความรู ้สึกและความต้องการของตนเองต่อการมีแฟน และการมีเพศสัมพันธ์ ประเมินความพร้อม
ของตนเองต่อการรับผิดชอบผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจหรื อการกระทาของตัวเองในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ บอกข้อดีของการไม่มีเพศสัมพันธ์ บอกทางเลือกอื่น ๆ แทนการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
โดยเป็ นทางเลือกที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ระบุวธิ ี ที่จะช่วยให้การเลือกไม่มีเพศสัมพันธ์สามารถปฏิบตั ิได้
จริ ง
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บอกวิธีการดูแลสุ ขอนามัยทางเพศอย่างถูกวิธี และปลอดภัยต่อร่ างกายตนเอง บอกวิธีการเลือกใช้
และผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดของร่ างกาย และผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม เข้าใจความ
แตกต่างโดยธรรมชาติในรู ปลักษณ์ของแต่ละบุคคล ระบุอิทธิ พลของโฆษณาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของหญิง
ชาย ระบุคาถามสาคัญที่วยั รุ่ นควรถามตนเองก่อนตัดสิ นใจมีเพศสัมพันธ์ บอกผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่ น เข้าใจถึงอารมณ์ความรู ้สึกสนใจ พึงใจอย่างพิเศษ ว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติ และ
เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของวัย สามารถบอกวิธีแสดงความรู้สึกพิเศษตามระดับความสัมพันธ์ ตระหนัก
ว่าการแสดงออกควรเป็ นไปตามความพร้อมและความยินยอมของทั้ง ๒ ฝ่ าย ยกตัวอย่างการแสดงความรัก
ความรู ้สึกห่วงใยต่อผูอ้ ื่นที่มีความสัมพันธ์ฉนั เพื่อน คนรัก บอกวิธีแสดงออกที่บอกถึงความรู ้สึกแท้จริ ง
ของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อเพื่อน คนรัก ตระหนักว่าการมีเพศสัมพันธ์ เป็ นพฤติกรรมร่ วมกันของคนสอง
คน ซึ่ งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างที่มากกว่าความรู ้สึกชอบพอกัน บอกปั จจัยที่นาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่พร้อม ระบุผลทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม บอกวิธีหลีกเลี่ยงเมื่อไม่พร้อมจะมี
เพศสัมพันธ์และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์
อธิ บายวิธีคุมกาเนิดที่เป็ นที่นิยม
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ระบุผลกระทบที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรื อความเชื่อผิดๆ ในเรื่ องการคุมกาเนิด บอก
วิธีการคุมกาเนิดที่สามารถป้ องกันได้ท้ งั การตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บอกความ
แตกต่างของวิธีการตอบสนองของบุคคลแต่ละแบบ
สามารถเลือกใช้คาพูดบอกความต้องการได้อย่าง
สุ ภาพและหนักแน่น บอกวิธีพฒั นาความเป็ นตัวของตัวเอง สาธิ ตการรับฟังที่แสดงถึงการเคารพความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น บอกอาการเมื่อเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศว่าเป็ นอย่างไร เมื่อได้เห็นภาพที่กระตุน้
ความรู ้สึก บอกวิธีจดั การที่เหมาะสมเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น เข้าใจว่าวิธีการใดที่จะไม่ทาให้เกิดความ
เดือดเนื้ อร้อนใจแก่ผอู ้ ื่น บอกวิธีการติดต่อของเชื้ อเอชไอวีได้ สามารถใช้หลัก QQR ในการวิเคราะห์
เพื่อประเมินโอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
บอกปั จจัยที่ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่ม บอกอุปสรรคสาคัญที่ทาให้การอภิปรายไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ช่วยให้การ
สะท้อนความเห็น และการวิจารณ์เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์ บอกทักษะการสื่ อสารที่ตนเองต้องการพัฒนา
ให้ดีข้ ึน บอกวิธีแสดงความเห็นใจปลอบโยนผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะวิกฤติทางอารมณ์ให้เกิดสติเพื่อคิดหาทางแก้ไข
บอกแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ให้คาปรึ กษาปั ญหาชี วติ วัยรุ่ น
บอกได้วา่ มีโอกาสใดบ้างที่จะทาให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และบอกวิธีป้องกัน บอกวิธีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนให้ดาเนิน
ไปด้วยดี บอกวิธีการคลี่คลายอารมณ์เมื่อพบกับสัมพันธภาพที่ไม่เป็ นไปตามที่คาด บอกความหมายของ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๑
คาว่า เพศสรี ระ เพศสภาพ และอัตลักษณ์ทางเพศ ระบุถึงช่องทางากรเรี ยนรู ้ และยกตัวอย่างการเรี ยนรู ้
เรื่ องบทบาททางเพศที่สังคมกาหนด วิเคราะห์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตวัยรุ่ น รู ้
แหล่งช่วยเหลือและสามารถหาความช่วยเหลือได้เมื่อเผชิ ญปั ญหา
วิเคราะห์พฤติกรรมตัวเองในการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั คนรอบข้างว่าเรื่ องใดที่ทาได้ดีและเรื่ องใดที่ควรปรับเปลี่ยน
อธิ บายความคาดหวังของ
ผูใ้ หญ่และสังคมต่อวัยรุ่ น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษากระบวนการสร้างเสริ มและดารงประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย
ระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่ องเพศ
ธรรมชาติของอารมณ์เพศ การเกิดอารมณ์ทางเพศ และการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
สุ ขภาพทางเพศในวัยรุ่ น การแก้ปัญหาอารมณ์และปั ญหาทางเพศของวัยรุ่ น
หลักการสร้างและรักษา
สัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวเพื่อนและสังคม การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ โรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ สาเหตุของอุบตั ิเหตุการจราจร
และการขับขี่ยานพาหนะ สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
หลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพในท้องถิ่น การสุ ขาภิบาลอาหาร พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
พฤติกรรมและสถานการณ์เสี่ ยง องค์ประกอบของกระบวนการทางสังคม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองความปลอดภัยประชาชน เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบตั ิ ตระหนัก เห็นความสาคัญ รับผิดชอบและปฏิบตั ิตนเป็ นนิสัยในการรักษาสุ ขภาพ
ความ
ปลอดภัยของตนเองและส่ วนรวม ฝึ กการปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา สิ ทธิ กฎกติกา
ความปลอดภัยและกลวิธีในระหว่างการเล่น และการแข่งขันกีฬา ความรับผิดชอบตนเองในระหว่างการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็ นทีม ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกายและ การเล่นกีฬา
เป็ นประจาสม่าเสมอ วิเคราะห์หลักการรุ ก การป้ องกันและการให้ความร่ วมมือในการเล่นและการแข่งขัน
กีฬา เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม การเคลื่อนไหว
ที่สร้างสรรค์และการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบตั ิตามความคิดรวบยอดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ออกกาลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬาและชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬาทั้งใน
การเล่น การดู และการแข่งขัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๓

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔, พ.
๓.๒ ม.๔-๖/๕
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๕.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิธีการวางแผนดูแลสุ ขภาพตามภาวะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง การป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาสารเสพติดในชุ มชน ค่านิยมที่นาไปสู่ ความรุ นแรงในสังคม ค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่ องเพศ
ธรรมชาติของอารมณ์เพศ การเกิดอารมณ์เพศ และการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ระบบ
บริ การสุ ขภาพของประเทศ สาธารณสุ ขของชุมชนและของประเทศ ปั ญหาและผลกระทบเมื่อเกิดการบาดเจ็บ
จากอุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุ นแรง การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดด้วยวิธีการและ
กระบวนการที่เหมาะสม ปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศและแนวทางการป้ องกันแก้ไข
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางเพศ
และการดาเนินชีวิต
สถานการณ์เสี่ ยงที่นาไปสู่ ปัญหาสารเสพติดในชุมชน ตระหนักในคุณค่าความเป็ นชายเป็ นหญิง เห็นคุณค่า
ของการวางแผนดูแลสุ ขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงและป้ องกันตนเองจากโรคทางเพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส์ ขั้นตอนการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า
และแนวทางปฏิบตั ิในการปรับตัวให้เหมาะสม การวางแผนดูแลสุ ขภาพตนเอง ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจ
สัญญาณชีพและการสารวจอาการบาดเจ็บ พร้อมในการแนะนาและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ศึกษาความหมาย หลักการ ความสาคัญของการประเมิน และวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุ ขภาพและสมรรถภาพทางกลไก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ กลวิธีในระหว่างการเล่น
และการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น
รับผิดชอบตนเองในระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา
เป็ นทีม ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจาสม่าเสมอ การให้ความ
ร่ วมมือในระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็ นทีมตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นผูม้ ีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันกีฬาและชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา ทั้งในการ
เล่นการดู และการแข่งขัน ออกกาลังกาย พักผ่อน และร่ วมทากิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและความ
สนใจของตัวเอง และชักชวนผูอ้ ื่นมาร่ วมกิจกรรม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๕

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔,
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษากระบวนการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ และระบบไหลเวียน
โลหิต ปัจจัยเสี่ ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ การปรับปรุ งส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเมื่อผิดหวังในความรัก การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย
การกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ วิธีการรักษาคุณค่าอาหาร ความเชื่อที่มีผลต่อสุ ขภาพและสวัสดิภาพ โรคไม่
ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ ท้องถิ่น และการป้ องกันแก้ไข แนวทางการปกป้ องสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรี ยน
การประเมินและกลวิธีการลดความเสี่ ยงและสร้างเสริ มสุ ขภาพ และพฤติกรรมเสี่ ยงของ ตนเอง
และครอบครัว ปัญหาอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาความปลอดภัยในชุมชน
การมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มความปลอดภัยในชุมชน สิ ทธิ พ้นื ฐานในการประกันสุ ขภาพ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ รู ้วธิ ี การและมีทกั ษะ ตระหนัก เห็นคุณค่า ความรับผิดชอบ
และปฏิบตั ิตามแนวทางในการสร้างเสริ ม สุ ขภาพและป้ องกันโรคด้วย ภูมิปัญญาไทย นากระบวนการทาง
สังคมมาใช้สร้างเสริ มความปลอดภัยให้ชุมชน และสิ ทธิ พ้นื ฐานในการประกันสุ ขภาพ
การเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการและการทางานเป็ นทีม
วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา
ความปลอดภัยและกลวิธีในระหว่างการเล่นการ
แข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกายและสามารถเล่นกีฬาตามความถนัดและ
ความสนใจเป็ นประจาสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองในระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็ นทีมตามโครงสร้างที่
กาหนดไว้ ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาและชื่นชมใน
สุ นทรี ยภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๗

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๕.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิธีการและวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ค่านิยมทางเพศ ปั ญหาสุ ขภาพทาง
เพศและภาวะเสี่ ยงทางเพศในวัยรุ่ น การตั้งครรภ์โดยไม่ต้ งั ใจ การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การ
ปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็ นปัญหาด้านสุ ขภาพ
ของชุมชน ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความ
รุ นแรง
เพื่อสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว
สถานการณ์แพร่ ระบาดของสารเสพติดในชุมชน
ผลกระทบของปั ญหาสารเสพติดต่อบุคคล ครอบครัว ชุ มชน แนวทางการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารเสพติด
ในชุมชน
รู ้เท่าทันค่านิยม
ที่นาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงในครอบครัวและสังคม เห็นความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเพื่อป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว
และสังคม เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจและยอมรับตนเอง ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีทกั ษะในการปรับตัวอย่างเหมาะสม มี
ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย รับผิดชอบและปฏิบตั ิตนเป็ นนิสัยใน
การรักษาสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว และรักษาความปลอดภัยของตนเองและส่ วนรวม
ศึกษาหลักการรู ปแบบเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา
การกาหนดรู ปแบบที่สร้างสรรค์ในการรุ ก การ
ป้ องกัน การใช้สิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีในระหว่างการเล่นการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น เพื่อให้
เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกายและสามารถเล่นกีฬาตามความถนัด
และความสนใจเป็ นประจาสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี และการให้ความร่ วมมือในการ
เล่นและแข่งขันกีฬาที่ชื่นชอบ ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
และชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬา ทั้งในการเล่น การดู และการแข่งขัน มีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๓๙

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, ๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๕.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษากระบวนการทางานของ ระบบประสาท ระบบสื บพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ปั จจัย
เสี่ ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ เห็นความสาคัญของการปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นและการวางตัวต่อเพศ
ตรงข้าม การเลือกคู่ครองและการปรับตัวในชีวิตสมรส
โรคอ้วนและโรคผอม
การปฏิบตั ิตนเพื่อ
โภชนาการที่ดี การสร้างเสริ มเกี่ยวกับสุ ขภาพในวัยรุ่ น แนวทางการปกป้ องสิ ทธิผบู้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพของชุมชน พฤติกรรมสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
แนวทางการป้ องกันและแก้ไข ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็น
ความสาคัญ และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิตนเพื่อแก้ไขปั ญหาและการดูแลรักษาสุ ขภาพทางเพศ มีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่อพฤติกรรมทางเพศในโรงเรี ยนและชุมชน สร้างแนวร่ วมในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคของชุมชน
สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคของตนเอง
ครอบครัวและชุมชน ด้วยแนวทางและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม ประยุกต์ความคิดรวบยอดจาก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวไปใช้ในการเล่นกีฬาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ออกกาลังกายและเล่น
กีฬาตามความถนัดและความสนใจเป็ นประจาสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี ประยุกต์
หลักการรุ ก การป้ องกัน และการให้ความร่ วมมือในการเล่นและแข่งขันกีฬาด้วยความชื่นชม ปฏิบตั ิตาม
สิ ทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีในระหว่างการเล่น และการแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่นอย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและแสดงทักษะการให้ความร่ วมมือ ในระหว่างการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็ นทีมตามโครงสร้างที่กาหนดไว้ และปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีน้ าใจ นักกีฬา มี
จิตวิญญาณในการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาและชื่นชมในสุ นทรี ยภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การดู และ
การแข่งขัน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๑

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔,
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๖
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและระบุวธิ ีการวางแผนดูแลสุ ขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ค่านิยมทาง
เพศที่มีต่อการดาเนินชีวิต
การวางแผนชีวติ ของตนเองและการสร้างครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยและปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยดได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ การใช้ยาสารเสพติด และความ
รุ นแรง การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบการแก้ไขปั ญหาสารเสพติดในชุมชน ปั ญหาความรุ นแรงในสังคมและ
ผลกระทบต่อบุคคล และครอบครัว
ตระหนักว่าสื่ อต่างๆ มีอิทธิ พลต่อค่านิยมความรุ นแรงในสังคม วิเคราะห์และเลือกรับสื่ อต่าง ๆ ได้
เหมาะสม ระบุแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันปั ญหาความรุ นแรง เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า เห็น
ความสาคัญ ตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพของตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม และการ
ปฏิบตั ิตนตามค่านิยมนั้น ๆ วางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสร้างเสริ มที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ ภูมิใจใน
การใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์สร้างสรรค์งานสาธารณสุ ขชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนางานสาธารณสุ ขของ
ประเทศ
ป้ องกันการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุเพื่อสุ ขภาพของครอบครัว
สาธิ ตการช่วยฟื้ นคืนชีพใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม
การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์
กิจกรรมนันทนาการและการทางานต่าง ๆ และนาความคิดรวบยอด เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ
และหลักการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ตามความถนัด
เห็นคุณค่าของการปฏิบตั ิตามหลักการ วิธีการและความต้องการในการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายและจิต ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสมรรถภาพทางกายและจิตของตนเองด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง ปฏิบตั ิตนเพื่อดารงสมรรถภาพทางกายและจิต พัฒนาแนวทางในการเลือกสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๓

มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๓.๑

พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๓.๑
ม.๔-๖/๕
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ.
๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๙ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ทักษะชีวติ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

แยกแยะภาพลักษณ์วยั รุ่ นที่สื่อนาเสนอกับความหลากหลายของวัยรุ่ นในชี วติ จริ ง
ยกตัวอย่าง
อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อการใช้ชีวติ ของวัยรุ่ น บอกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากวัยรุ่ นพยายามทาหรื อเป็ นตาม
ภาพลักษณ์ในสื่ อ อธิ บายความแตกต่างของแต่ละแนวคิดในการจาแนก “เพศ” ระบุผลกระทบของอคติ
ทางเพศ ที่มีต่อการตัดสิ นคุณค่าของมนุษย์
บอกได้วา่ อวัยวะในร่ างกายตนเองส่ วนใดที่ไวต่อการ
สัมผัส
ตระหนักว่าทั้งหญิงและชายต่างมีอารมณ์ ความต้องการ และความสุ ขทางเพศได้เหมือนกัน
บอกวิธีจดั การอารมณ์เพศที่ปลอดภัยสาหรับวัยรุ่ น บอกโอกาสที่นาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์บนเงื่อนไขชี วติ
วัยรุ่ นในปั จจุบนั
บอกข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละทางเลือกในการตัดสิ นใจเรื่ องสัมพันธภาพทางเพศของวัยรุ่ น
ระบุผลที่ตามมาหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม บอกความเหมือนและความแตกต่างของการติดเชื้ อเอชไอ
วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ บอกวิธีสังเกตอาการและวิธีการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บอกสิ่ งสาคัญที่วยั รุ่ นควรรู ้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากวัยรุ่ นคน
หนึ่งต้องกลายเป็ นพ่อหรื อแม่ บอกวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม บอกทางเลือกและวิธีจดั การหาก
เผชิญสถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม บอกสิ่ งที่จะเปลี่ยนไปในชีวติ วัยรุ่ น หากต้องกลายเป็ นพ่อแม่
วิเคราะห์ผลกระทบของความคิดเห็นที่หลากหลายของสังคมต่อการจัดบริ การอุปกรณ์คุมกาเนิดและการ
ป้ องกันให้วยั รุ่ น ระบุทางเลือกสาหรับวัยรุ่ นในการป้ องกันตนเองจากการตั้งครรภ์และการติดเชื้ อเอชไอวี
บอกแหล่งบริ การที่วยั รุ่ นสามารถขอข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อการป้ องกัน
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๕.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เซปักตะกร้ อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาเซปัคตะกร้อ วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการ
เล่นและการชมกีฬาเซปัคตะกร้อ มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วย
กิจกรรมเซปัคตะกร้อ หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นเซปัคตะกร้อ แสดงทักษะพื้นฐานในการสร้าง
ความคุน้ เคย การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน หลังเท้า เข่า ศีรษะ การเสิ ร์ฟลูก การรับลูก การส่ งลูก การ
เล่นเกม และอื่น ๆ กฎกติกาการแข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นเซปั คตะกร้ออย่างปลอดภัย
อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับเซปัคตะกร้อมาทดแทนกัน ตระหนักถึง
การป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่า
และนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ระบุค่านิยมและการอบรมสั่งสอนของสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่ น วิเคราะห์ถึงผล
ของค่านิยมและการอบรมดังกล่าวต่อพฤติกรรมของวัยรุ่ น ยกตัวอย่างความขัดแย้งของคาสอน ค่านิยมใน
เรื่ องเพศ กับสภาพสังคมของวัยรุ่ นในปั จจุบนั
อธิ บายความเหมือนและความแตกต่างทางความคิดของ
ชายและหญิงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ การป้ องกันการตั้งครรภ์และการป้ องกันการติดเชื้ อเอชไอวี ระบุ
ค่านิยมในสังคมที่ส่งผลต่อโอกาสเสี่ ยงและเป็ นอุปสรรคในการป้ องกันตนเองของหญิงชาย ยกตัวอย่างการ
สื่ อสารของคู่รักเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบและปลอดภัย
ระบุสาเหตุที่ทาให้คนสองคนเข้าใจ
ต่างกัน ในเรื่ องเดียวกัน บอกสถานการณ์หรื อการแสดงออกที่อาจนาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ต้ งั ใจ
บอกวิธีการจัดการหากพบตนเองอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่พ่ ึงประสงค์
บอกความรู ้สึกของตนเองหากต้อง
เผชิญกับการบอกเลิกความสัมพันธ์ ระบุวธิ ี คลี่คลายอารมณ์เมื่อถูกบอกเลิกความสัมพันธ์ ที่ไม่ทาร้าย
ตนเองและผูอ้ ื่น บอกสิ่ งที่วยั รุ่ นควรเตรี ยมใจเมื่อมีความรักและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ บอกขั้นตอน
การตัดสิ นใจได้ ฝึ กการบอกและยืนยันความต้องการของตังเองได้อย่างสุ ภาพและหนักแน่น ฝึ กเจรจา
โต้ตอบเพื่อต่อรองในสถานการณ์ที่กาหนดให้
บอกรู ปแบบการใช้ความรุ นแรงที่อาจเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนสองคน บอกลักษณะสาคัญของความสัมพันธ์ที่อยูบ่ นฐานของการเคารพให้
เกียรติกนั บอกวิธีจดั การหรื อแก้ปัญหาหากเผชิญกับการใช้ความรุ นแรงทางเพศ ระบุความรู ้สึกของการ
เป็ น “คนส่ วนน้อย” ในสังคม บอกสาเหตุของอคติ การเลือกปฏิบตั ิ หรื อการรังเกียจ ต่อคนบางกลุ่มใน
สังคม เช่น คนรักเพศเดียวกัน คนติเชื้ อเอชไอวี คนใช้ยาเสพติด ระบุปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับ
ความหลากหลายของคนในสังคมโดยไม่ด่วนตัดสิ นคุณค่า
มาตรฐาน
พ.๑.๑
พ.๒.๑
พ.๔.๑
พ.๕.๑

ตัวชี้วดั
พ.๑.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๑.๑ ม.๔-๖/๒
พ.๒.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๒.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๔.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๔, พ.๔.๑
ม.๔-๖/๕, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๔.๑ ม.๔-๖/๗
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๔,
พ.๕.๑ ม.๔-๖/๕, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๖, พ.๕.๑ ม.๔-๖/๗

รวม ๒๐ ตัวชี้วดั
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๗

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่น
และการชมกีฬาฟุตซอล
มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วย
กิจกรรมฟุตซอล
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นฟุตซอล
แสดงทักษะพื้นฐานในการสร้าง
ความคุน้ เคย การรับ-ส่ งฟุตซอลด้วย ฝ่ าเท้า ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หัวรองเท้า เข่า ศีรษะการ
เป็ นผูร้ ักษาประตู กฎกติกาการแข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นฟุตซอล อย่างปลอดภัย
อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับฟุตซอล มาทดแทนกัน ตระหนักถึง
การป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่า
และนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๔๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่น
และการชมกีฬาแบดมินตัน มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วย
กิจกรรมแบดมินตัน หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นแบดมินตัน แสดงทักษะพื้นฐานในการสร้าง
ความคุน้ เคย การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การเสิ ร์ฟลูก การรับลูก การส่ งลูก การเล่น
เกม และอื่น ๆ กฎกติกาการแข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นแบดมินตัน อย่างปลอดภัย
อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับแบดมินตัน มาทดแทนกัน ตระหนัก
ถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่า
และนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการ
เล่นและการชมกีฬาวอลเลย์บอล มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกาย
ด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นวอลเลย์บอล แสดงทักษะพื้นฐานใน
การสร้างความคุน้ เคย การเล่นลูกสองมือล่าง ( การอันเดอร์ ) การเล่นลูกสองมือบน ( การเซ็ท)การส่ งลูก
การตบ การสกัดกั้น ตาแหน่งการเล่น
กฎกติกาการแข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่น
วอลเลย์บอล
อย่างปลอดภัยอธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับ
วอลเลย์บอล มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทาง
กายและทางจิตมี ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๗
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๗ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่น
และการชมกีฬาฟุตบอล มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรม
ฟุตบอล หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐาน ในการเดาะ
ฟุตบอลด้วยทักษะต่าง ๆ การรับ การส่ งลูกฟุตบอลด้วย ข้างเท้าด้านใน หลังเท้า เข่า ศีรษะ การเลี้ยงลูก
ด้วยทักษะต่าง ๆ การยิงประตู การทุ่มลูก การเป็ นผูร้ ักษาประตู ระบบการเล่น ตาแหน่งในการเล่น
ฟุตบอล กลวิธีการรุ ก กลวิธีการป้ องกัน กฎกติกาการแข่งขัน ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลอย่างปลอดภัย อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับฟุตบอล มา
ทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและทางจิตมี
ระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชี วติ ประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา พลศึกษาเพิม่ เติม ๘
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา พ๓๐๒๐๘ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ความสาคัญของการออกกาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภาพดี การประเมินการเล่น
กีฬาของตนเองและผูอ้ ื่น การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา อธิบาย
และบอกประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาเปตอง วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทในการเล่นและ
การชมกีฬาเปตอง มีส่วนรวมในการปฏิบตั ิจริ งในกิจกรรมกายบริ หาร การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมเป
ตอง
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเล่นเปตอง แสดงและปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐานในการโยนลูก
ในลักษณะต่าง ๆ การว่างลูก การตีลูก กลวิธีการรุ ก กลวิธีการป้ องกัน กฎกติกาการแข่งขัน
ตระหนักถึงความสาคัญของการเล่นกีฬาเปตอง อย่างปลอดภัย อธิ บายรู ปแบบการนากิจกรรมพลศึกษาอื่น
ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับเปตอง มาทดแทนกัน ตระหนักถึงการป้ องกัน การแก้ไข การเสริ มสร้างสุ ขภาพ
สมรรถภาพทางกายและทางจิตมีระเบียบวินยั เห็นคุณค่าและนาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน
พ.๓.๑
พ.๓.๒

ตัวชี้วดั
พ.๓.๑ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๑ ม.๔-๖/๔
พ.๓.๒ ม.๔-๖/๑, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๒, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๓, พ.๓.๒ ม.๔-๖/๔

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
ทาไมต้ องเรียนศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะเป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชีวติ มนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่
การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง อันเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรื อ
ประกอบอาชีพได้
เรียนรู้ อะไรในศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะวิธีการทางศิลปะ เกิ ด
ความซาบซึ้ งในคุณค่าของศิลปะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบด้วย
สาระสาคัญ คือ
 ทัศนศิ ล ป์ มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจองค์ป ระกอบศิล ป์ ทัศนธาตุ สร้ างและนาเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์ จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปิ นใน
การสร้ างงานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิ ลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
 ดนตรี มีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุ ณ ค่ า ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก ทางดนตรี อ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชมและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่าดนตรี ที่เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเสี ยงดนตรี แสดงความรู ้ สึกที่ มีต่อดนตรี ในเชิ งสุ นทรี ยะ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี กบั ประเพณี วฒั นธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
 นาฏศิลป์ มีความรู ้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์
ใช้ศพั ท์เบื้องต้นทางนาฏศิ ลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้ สึก ความคิดอย่าง
อิ ส ระ สร้ า งสรรค์ ก ารเคลื่ อ นไหวในรู ป แบบต่ า งๆ ประยุ ก ต์ ใ ช้ น าฏศิ ล ป์ ในชี วิ ต ประจ าวัน เข้า ใจ
ความสั มพันธ์ ระหว่างนาฏศิ ล ป์ กับ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม เห็ นคุ ณ ค่าของนาฏศิ ลป์ ที่ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๕
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑

มาตรฐาน ศ ๑.๒

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑

มาตรฐาน ศ ๒.๒
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑

มาตรฐาน ศ ๓.๒

สร้ า งสรรค์ง านทัศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการ และความคิ ด สร้ างสรรค์ วิเคราะห์
วิพ ากษ์ วิจารณ์ คุ ณค่างานทัศ นศิ ล ป์ ถ่ ายทอดความรู ้ สึ ก ความคิ ดต่องานศิ ลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่า
งานทัศ นศิ ลป์ ที่ เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม ภู มิ ปัญ ญาท้องถิ่ น ภู มิปั ญญาไทยและ
สากล
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื่ นชม และประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๖
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุ ณ ค่ างานทัศ นศิ ล ป์ ถ่ ายทอดความรู ้ สึ ก ความคิ ดต่ องานศิ ล ปะอย่างอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ศ ๑.๑ ม.๑/๑ บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่ งแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรื่ องทัศนธาตุ
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็ นเอกภาพความ
กลมกลืน และความสมดุล
ศ ๑.๑ ม.๑/๓ วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็ น ๓ มิติ
ศ ๑.๑ ม.๑/๔ รวบรวมงานปั้ นหรื อสื่ อผสมมาสร้างเป็ นเรื่ องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็ นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และการสื่ อถึงเรื่ องราวของงาน
ศ ๑.๑ ม.๑/๕ ออกแบบรู ปภาพ สัญลักษณ์ หรื อกราฟิ กอื่น ๆ ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล
ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุ งงานของตนเองและผูอ้ ื่นโดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดให้
ศ ๑.๑ ม.๒/๑ อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรู ปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ที่เลือกมา
ศ ๑.๑ ม.๒/๒ บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบการใช้วสั ดุอุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น
ศ ๑.๑ ม.๒/๓ วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่ อความหมายและเรื่ องราวต่าง ๆ
ศ ๑.๑ ม.๒/๔ สร้างเกณฑ์ในการประเมิน และวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๒/๕ นาผลการวิจารณ์ไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนางาน
ศ ๑.๑ ม.๒/๖ วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ศ ๑.๑ ม.๒/๗ บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และนาเสนอตัวอย่าง
ประกอบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๑ บรรยายสิ่ งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่ องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปิ นในการสร้างงาน ทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ของตนเองให้มีคุณภาพ
ศ ๑.๑ ม.๓/๔ มีทกั ษะในการสร้างงานทัศนศิลป์ อย่างน้อย ๓ ประเภท

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๕๗
ศ ๑.๑ ม.๓/๕ มีทกั ษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการ
ออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๖ สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
ศ ๑.๑ ม.๓/๗ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่ อความหมายเป็ นเรื่ องราว โดยประยุกต์ใช้ทศั นธาตุ และ
หลักการออกแบบ
ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะห์และอภิปรายรู ปแบบ เนื้ อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ ของตนเอง และผูอ้ ื่น
หรื อของศิลปิ น
ศ ๑.๑ ม.๓/๙ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค ที่หลากหลาย
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๐ ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ และทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ เลือกงานทัศนศิลป์ โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนาไป
จัดนิทรรศการ
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์การใช้ทศั นธาตุ และหลักการออกแบบในการสื่ อความหมายในรู ปแบบต่าง ๆ
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๔ มีทกั ษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้าง
งานทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๕ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๖ ออกแบบงานทัศนศิลป์ ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๗ วิเคราะห์และอธิ บายจุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิค
และเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๘ ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๙ จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของ
ศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ วาดภาพ ระบายสี เป็ นภาพล้อเลียน หรื อภาพการ์ ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปัจจุบนั
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๓๕๘
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและของท้องถิ่นตนเอง
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ระบุ และเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล
ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ ในปัจจุบนั
ศ ๑.๒ ม.๒/๒ บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึง
แนวคิดและเนื้อหาของงาน
ศ ๑.๒ ม.๒/๓ เปรี ยบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล
ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ศ ๑.๒ ม.๓/๒ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและ
สากล
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออกและรู ปแบบตะวันตก
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๒ ระบุงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง และบรรยายผลตอบรับของสังคม
ศ ๑.๒ ม.๔-๖/๓ อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิ พลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ ใน
สังคม
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ศ ๒.๑ ม.๑/๑ อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ เปรี ยบเทียบเสี ยงร้องและเสี ยงของเครื่ องดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ศ ๒.๑ ม.๑/๓ ร้องเพลงและใช้เครื่ องดนตรี บรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลาย
รู ปแบบ
ศ ๒.๑ ม.๑/๔ จัดประเภทของวงดนตรี ไทยและวงดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
ศ ๒.๑ ม.๑/๕ แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ วของจังหวะ และความดัง เบา แตกต่างกัน
ศ ๒.๑ ม.๑/๖ เปรี ยบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรี แต่ละประเภท
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๓๕๙
ศ ๒.๑ ม.๑/๗ นาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานนั้น
น่าชื่นชม
ศ ๒.๑ ม.๑/๘ ใช้เกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพงานดนตรี หรื อเพลงที่ฟัง
ศ ๒.๑ ม.๑/๙ ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องดนตรี อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
ศ ๒.๑ ม.๒/๑ เปรี ยบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
ศ ๒.๑ ม.๒/๒ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยง
ศ ๒.๑ ม.๒/๓ ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
ศ ๒.๑ ม.๒/๔ ร้องเพลง และเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวง
ศ ๒.๑ ม.๒/๕ บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู ้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
ศ ๒.๑ ม.๒/๖ ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรี ของตนเอง หลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ
ศ ๒.๑ ม.๒/๗ ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และบทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง
ศ ๒.๑ ม.๓/๑ เปรี ยบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี และงานศิลปะอื่น
ศ ๒.๑ ม.๓/๒ ร้องเพลง เล่นดนตรี เดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิ คการร้อง การเล่น การ
แสดงออก และคุณภาพสี ยง
ศ ๒.๑ ม.๓/๓ แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ
ศ ๒.๑ ม.๓/๔ อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรี ในการสร้างสรรค์งานดนตรี ของ
ตนเอง
ศ ๒.๑ ม.๓/๕ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง งานดนตรี ของตนเองและผูอ้ ื่น
ศ ๒.๑ ม.๓/๖ อธิ บายเกี่ยวกับอิทธิ พลของดนตรี ที่มีต่อบุคคลและสังคม
ศ ๒.๑ ม.๓/๗ นาเสนอหรื อจัดการแสดงดนตรี ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรี ยนรู ้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๑ เปรี ยบเทียบรู ปแบบของบทเพลงและ วงดนตรี แต่ละประเภท
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๒ จาแนกประเภทและรู ปแบบของวงดนตรี ท้ งั ไทยและสากล
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๓ อธิ บายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรี แตกต่างกัน
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๔ อ่าน เขียน โน้ตดนตรี ไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ ร้องเพลง หรื อเล่นดนตรี เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก และคุณภาพ
ของการแสดง
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๖ สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรี ของตนเอง
และผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๗ เปรี ยบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก ที่ได้รับจากงานดนตรี ที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างกัน
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๓๖๐
ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๘ นาดนตรี ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรี ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ ๒.๒ ม.๑/๑ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิ พลของดนตรี ที่มีต่อสังคมไทย
ศ ๒.๒ ม.๑/๒ ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรี ในวัฒนธรรมต่างกัน
ศ ๒.๒ ม.๒/๑ บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
ศ ๒.๒ ม.๒/๒ บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรู ปแบบของ
ดนตรี ในประเทศไทย
ศ ๒.๒ ม.๓/๑ บรรยายวิวฒั นาการของดนตรี แต่ละ ยุคสมัย
ศ ๒.๒ ม.๓/๒ อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรี น้ นั ได้รับการยอมรับ
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์รูปแบบของดนตรี ไทยและดนตรี สากลในยุคสมัยต่าง ๆ
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรี ในวัฒนธรรมต่าง ๆ
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๓ เปรี ยบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี ในวัฒนธรรมต่างๆ
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๔ อธิ บายบทบาทของดนตรี ในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของ
คนในสังคม
ศ ๒.๒ ม.๔-๖/๕ นาเสนอแนวทางในการส่ งเสริ มและอนุรักษ์ดนตรี ในฐานะมรดกของชาติ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่ นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ อธิ บายอิทธิ พลของนักแสดงชื่ อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรื อความคิดของ
ผูช้ ม
ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๑/๓ แสดงนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่าย ๆ
ศ ๓.๑ ม.๑/๔ ใช้ทกั ษะการทางานเป็ นกลุ่ม ในกระบวนการผลิตการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๑/๕ ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่ องการ
ใช้เสี ยงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว
ศ ๓.๑ ม.๒/๑ อธิ บายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๒/๒ สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๑
ศ ๓.๑ ม.๒/๓ วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผูอ้ ื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละคร ที่
เหมาะสม
ศ ๓.๑ ม.๒/๔ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๒/๕ เชื่อมโยงการเรี ยนรู ้ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศพั ท์ทางการละคร
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ใช้นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม บรรยายเปรี ยบเทียบการแสดง
อากัปกิริยาของผูค้ นในชีวติ ประจาวันและในการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๓/๓ มีทกั ษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารู ปแบบการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๓/๔ มีทกั ษะในการแปลความและ การสื่ อสารผ่านการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๓/๕ วิจารณ์เปรี ยบเทียบงานนาฏศิลป์ ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู ้ เรื่ อง
องค์ประกอบนาฏศิลป์
ศ ๓.๑ ม.๓/๖ ร่ วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ
ศ ๓.๑ ม.๓/๗ นาเสนอแนวคิดจากเนื้ อเรื่ องของการแสดงที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑ มีทกั ษะในการแสดงหลากหลายรู ปแบบ
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ สร้างสรรค์ละครสั้นในรู ปแบบที่ชื่นชอบ
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๓ ใช้ความคิดริ เริ่ มในการแสดงนาฏศิลป์ เป็ นคู่ และหมู่
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๔ วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๕ วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์ และการละครที่ตอ้ งการสื่ อความหมาย ใน
การแสดง
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๖ บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิ พลของเครื่ องแต่งกาย แสง สี เสี ยง ฉากอุปกรณ์ และ
สถานที่ที่มีผลต่อการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๗ พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง
ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๘ วิเคราะห์ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผูค้ นในชีวติ ประจาวันและนามา
ประยุกต์ใช้ในการแสดง
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๒
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทยและ
ละครพื้นบ้าน
ศ ๓.๒ ม.๑/๒ บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๒
ศ ๓.๒ ม.๒/๑ เปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ จากวัฒนธรรมต่างๆ
ศ ๓.๒ ม.๒/๒ ระบุหรื อแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรื อมหรสพอื่น
ที่เคยนิยมกันในอดีต
ศ ๓.๒ ม.๒/๓ อธิ บายอิทธิ พลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้ อหาของละคร
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่ องแต่งกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์ และละคร
ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
ศ ๓.๒ ม.๓/๒ อธิบายความสาคัญและบทบาทของนาฏศิลป์ และการละครในชีวิตประจาวัน
ศ ๓.๒ ม.๓/๓ แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๑ เปรี ยบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๒ อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ และการละครของประเทศ
ไทยในยุคสมัยต่างๆ
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๓ บรรยายวิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และการละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ศ ๓.๒ ม.๔-๖/๔ นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ ไทย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๓
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๒
ศ๒๑๑๐๓
ศ๒๑๑๐๔
ศ๒๒๑๐๑
ศ๒๒๑๐๒
ศ๒๒๑๐๓
ศ๒๒๑๐๔
ศ๒๓๑๐๑
ศ๒๓๑๐๒
ศ๒๓๑๐๓
ศ๒๓๑๐๔

นาฏศิลป์ ๑
ดนตรี ๑
นาฏศิลป์ ๒
ศิลปะ ๑
ดนตรี ๒
ศิลปะ ๒
นาฏศิลป์ ๓
ดนตรี ๓
นาฏศิลป์ ๔
ศิลปะ ๓
ศิลปะ ๔
ดนตรี ๔

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาเพิม่ เติม
ศ๒๐๒๐๑
ศ๒๐๒๐๒

จิตรกรรม
ดนตรี สากล

จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ศ๓๑๑๐๑
ศ๓๑๑๐๒
ศ๓๒๑๐๑
ศ๓๒๑๐๒
ศ๓๓๑๐๑
ศ๓๓๑๐๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ศ๓๐๒๐๘

นาฏศิลป์ ๑
นาฏศิลป์ ๒
ศิลปะ ๑
ดนตรี ๑
ศิลปะ ๒
ดนตรี ๒

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ศิลปะพื้นบ้าน

จานวน ๒๐ ชัว่ โมง

๐.๕

หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๔

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การปฏิบตั ิของผูแ้ สดงและผูช้ ม ประวัตินกั แสดงที่ชื่นชอบ การพัฒนารู ปแบบของการแสดง
อิทธิ พลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูช้ ม นาฏยศัพท์หรื อศัพท์ทางการละครในการแสดง ภาษาท่า
และการตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่ อทางอารมณ์ ระบาเบ็ดเตล็ด ราวงมาตรฐาน รู ปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน นาฏศิลป์ นานาชาติ

มาตรฐาน
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ตัวชี้วดั
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ,ศ ๓.๑ ม.๑/๒ , ศ ๓.๑ ม.๑/๓ , ศ ๓.๑ ม.๑/๔ , ศ ๓.๑ ม.๑/๕
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ,ศ ๓.๒ ม.๑/๒

รวม ๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น โน้ตสากล ในกุญแจ
ซอลและฟา บันไดเสี ยง C Major เสี ยงร้องและเสี ยงของเครื่ องดนตรี ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่างๆ ทั้ง
วิธีการขับร้องและเครื่ องดนตรี ที่ใช้ การร้องและการบรรเลงเครื่ องดนตรี ประกอบการร้อง บทเพลงพื้นบ้าน
บทเพลงปลุกใจ บทเพลงไทยเดิม บทเพลงประสานเสี ยง ๒ แนว บทเพลงรู ปแบบ ABA บทเพลง
ประกอบการเต้นรา วงดนตรี พ้นื เมือง วงดนตรี ไทย วงดนตรี สากล การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง
จังหวะกับอารมณ์เพลง ความดัง-เบากับอารมณ์เพลง ความแตกต่างของอารมณ์เพลง การนาเสนอบทเพลง
ที่ตนเองสนใจ การประเมินคุณภาพของบทเพลง คุณภาพด้านเนื้ อหา คุณภาพด้านเสี ยง คุณภาพด้าน
องค์ประกอบดนตรี การใช้และบารุ งรักษา
เครื่ องดนตรี ของตน
มาตรฐาน
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒

ตัวชี้วดั
ศ ๒.๑ ม.๑/๑ -ม.๑/๙
ศ ๒.๒ ม.๑/๑ , ศ ๒.๒ ม.๑/๒

รวม ๑๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
บทบาทและหน้าที่ ต่าง ๆในการจัดการแสดง การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจ โดยแบ่ง
ฝ่ ายและหน้าที่ให้ชดั เจน หลักในการชมการแสดง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน
ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
มาตรฐาน
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ตัวชี้วดั
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ,ศ ๓.๑ ม.๑/๒ , ศ ๓.๑ ม.๑/๓ , ศ ๓.๑ ม.๑/๔ , ศ ๓.๑ ม.๑/๕
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ,ศ ๓.๒ ม.๑/๒

รวม ๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๑๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่ งแวดล้อม ความเป็ น
เอกภาพ ความกลมกลืนความสมดุล หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ เอกภาพความกลมกลืนของเรื่ องราว
ในงานปั้ นหรื องานสื่ อผสม การออกแบบรู ปภาพสัญลักษณ์หรื องานกราฟิ ก การประเมินงานทัศนศิลป์
ลักษณะ รู ปแบบงานทัศนศิลป์ ของชาติและท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ ภาคต่างๆในประเทศ ความ
แตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทยและสากล

มาตรฐาน
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒

ตัวชี้วดั
ศ ๑.๑ ม.๒/๑-๗
ศ ๑.๒ ม.๒/๑-๓

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๖๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
องค์ประกอบของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เช่น โน้ต
จากเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้น โน้ตสากล(เครื่ องหมายแปลงเสี ยง) ปั จจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
เช่น จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพลง การถ่ายทอดเรื่ องราวความคิดในบทเพลง เทคนิคการร้องและ
บรรเลงดนตรี การร้องและบรรเลงเดี่ยว การร้องและบรรเลงเป็ นวง การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกใน
บทเพลง
มาตรฐาน
ศ ๒.๑

ตัวชี้วดั
ศ ๒.๑ ม.๒/๑-๗

รวม ๗ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิปละ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
รู ปแบบของทัศนธาตุ และแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบ
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น เทคนิคในการวาดภาพสื่ อความหมาย การประเมินและ
วิจารณ์งานทัศนศิลป์ การพัฒนางานทัศนศิลป์ การจัดทาแฟ้ มสะสมงานทัศนศิลป์ การวาดภาพถ่ายทอด
บุคลิกลักษณะของตัวละคร งานทัศนศิลป์ ในการโฆษณา
วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ ปัจจุบนั งานทัศนศิลป์ ของไทยในแต่ละยุคสมัย การ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ ในวัฒนธรรมไทย และสากล
มาตรฐาน
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒

ตัวชี้วดั
ศ ๑.๑ ม.๑/๑-๗
ศ ๑.๒ ม.๑/๑-๓

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง แสง สี เสี ยง ฉาก เครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์ หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร หลักและวิธีการวิเคราะห์การแสดง
วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร ราวงมาตรฐาน ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์
หรื อการละครกับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ
นาฏศิลป์ พื้นเมือง ความหมาย ที่มา วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ รู ปแบบการแสดงประเภทต่าง ๆ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ พื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบ้าน การละครสมัยต่าง ๆ

มาตรฐาน
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๒๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การประเมินความสามารถทางดนตรี ความถูกต้องในการบรรเลง ความแม่นยาในการอ่าน
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ การควบคุมคุณภาพเสี ยงในการร้อง และบรรเลง อาชีพทางด้านดนตรี
บทบาทของดนตรี ในธุ รกิจบันเทิง
ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างประเทศ บทบาทของดนตรี ในวัฒนธรรม อิทธิ พลของดนตรี ในวัฒนธรรม
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ กบั การเปลี่ยนแปลงทางดนตรี ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับ
งานดนตรี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกบั งานดนตรี
มาตรฐาน
ศ ๒.๑
ศ ๒.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
องค์ประกอบของบทละคร โครงเรื่ อง ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยของตัวละคร ความคิดหรื อ
แก่นของเรื่ องบทสนทนา ภาษาท่าหรื อภาษาทางนาฏศิลป์ ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ ภาษาท่าที่มาจากการ
ประดิษฐ์ ราวงมาตรฐาน
รู ปแบบการแสดง การแสดงเป็ นหมู่ การแสดงเดี่ยว การแสดงละคร การแสดงเป็ นชุดเป็ นตอน
การประดิษฐ์ท่าราและท่าทางประกอบการแสดง ความหมาย ความเป็ นมา ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารา
องค์ประกอบนาฏศิลป์ จังหวะทานอง การเคลื่อนไหว อารมณ์และความรู้สึก ภาษาท่านาฎยศัพท์ รู ปแบบ
ของการแสดง การแต่งกาย วิธีการเลือกแสดง ประเภทของงาน ขั้นตอน ประโยชน์และคุณค่าของการ
แสดง ละครกับชีวติ
การออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่ องแต่งกาย เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญและ
บทบาทของนาฏศิลป์ และการละครในชีวติ ประจาวัน การอนุรักษ์นาฎศิลป์

มาตรฐาน
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในสิ่ งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการของศิลปิ นในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล การใช้หลักการออกแบบในการสร้างงานสื่ อผสม การสร้างงานทัศนศิลป์ แบบ
มิติ และ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ
มาตรฐาน
ศ ๑.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การประยุกต์ใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา
และคุณค่าในงานทัศนศิลป์ การใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลายสร้างงานทัศนศิลป์ เพื่อสื่ อความหมาย การ
ประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการ
งานทัศนศิลป์ กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ในแต่ละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล
มาตรฐาน
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๓๑๐๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ การใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานดนตรี และ
ศิลปะแขนงอื่นเทคนิคที่ ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี และศิลปะแขนงอื่น เทคนิคที่ใช้ในการสร้ างสรรค์
งานดนตรี และศิลปะแขนงอื่น เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรี เดี่ยวและรวมวง
อัตราจังหวะ ๒๔ และ ๔๔ การประพันธ์ในอัตราจังหวะ ๒๔ และ ๔๔ การเลือกใช้องค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์บทเพลง การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์บทเพลง การเรี ยบเรี ยงทานองเพลง สาเนียง อัตรา
จังหวะ รู ปแบบบทเพลง การประสานเสี ยง เครื่ องดนตรี ที่บรรเลง อิทธิ พลของดนตรี อิทธิ พลของดนตรี ต่อ
บุคคล อิทธิ พลของดนตรี ต่อสังคม การจัดดนตรี ในวาระต่าง ๆ การเลือกวงดนตรี การเลือกบทเพลง การ
เลือกและจัดเตรี ยมสถานที่ การเตรี ยมบุคลากร การเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องดนตรี การจัดรายการแสดง
ประวัติดนตรี ไทยยุคสมัยต่าง ๆ ประวัติดนตรี ตะวันตกยุคสมัยต่าง ๆ ปัจจัยที่ทาให้งานดนตรี
ได้รับการยอมรับ
มาตรฐาน
ศ ๒.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๐๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาค้นคว้า ความรู ้เบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบศิลป์ และความรู ้เกี่ยวกับการเขียน
ภาพประเภทต่างๆด้วยวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่หลากหลายตามถนัดและความสนใจ
ปฏิบตั ิการเขียน โดยยึดหลักองค์ประกับศิลป์ โดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ ตามที่กาหนดให้และ สามารถ
ถ่ายทอดภาพจากความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจ ชื่นชม เห็นคุณค่าของความงามจาก สิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน
ศ ๑.๑
ศ. ๑.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรีสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษากระบวนการและขับร้องเพลงที่ถูกต้องและฝึ กทักษะการบรรเลงเครื่ องดนตรี สากลประเภท
ต่างๆฝึ กทักษะในการขับร้องเพลง การขับร้องเพลงสตริ ง ลูกทุ่ง เพื่อชีวติ บทเพลงร่ วมสมัย เรี ยนรู ้และทา
ความเข้าใจ ลักษณะทางภายภาพที่ใช้ในการร้องเพลง เรี ยนรู้การควบคุม การหายใจ การใช้ร่างกายที่ถูกต้อง
รวมทั้งการดูแลและรักษาเสี ยงร้องเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กพื้นฐานด้านการร้องเพลงที่ถูกต้อง
ฝึ กทักษะในการเล่นเครื่ องดนตรี สากล เช่น กลองชุด กีตาร์ ลีด กีตาร์ โปร่ ง กีตาร์ เบส อีเล
คโทน ขลุ่ย ฯลฯ การอ่านคียด์ นตรี ฝึ กการบรรเลงเครื่ องดนตรี เดี่ยว บรรเลงเครื่ องดนตรี ประสานเสี ยง
ร่ วมกันเป็ นวง ฝึ กเทคนิคที่จาเป็ นต่อการเล่นดนตรี สากล
ส่ งเสริ มกิจกรรมสาหรับสถาบันครอบครัว โดยมีกิจกรรมเป็ นสื่ อเชื่ อมสัมพันธ์ระหว่างกัน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมกิจกรรมนันทนาการของโรงเรี ยน เพื่อฝึ กการกล้าแสดงออก เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้และเกิดทักษะสามารถปฏิบตั ิได้จริ งในเรื่ องของดนตรี
มีสุนทรี ยภาพและเจตคติที่ดี พร้อมทั้ง
นาไปใช้จนเกิดผลดีแก่ตนเองและสังคม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๗๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
รู ปแบบของการแสดง ระบาราฟ้ อน การแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ การละครไทย การละครสากล
ละครสร้างสรรค์ ความเป็ นมา องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์ ละครพูด ละครโศกนาฏกรรม ละคร
สุ ขนาฏกรรม ละครแนวเหมือนจริ ง ละครแนวไม่เหมือนจริ ง การประดิษฐ์ท่าราที่เป็ นคู่และหมู่ ความหมาย
ประวัติความเป็ นมา ท่าทางที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารา เพลงที่ใช้ หลักการสร้างสรรค์และการวิจารณ์
หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์ และละคร ประวัติความเป็ นมาของนาฏศิลป์ และการละครวิวฒั นาการ ความ
งามและคุณค่าเทคนิคการจัดการแสดง แสง สี เสี ยง ฉาก อุปกรณ์ สถานที่ เครื่ อง แต่งกาย
มาตรฐาน
ศ ๓.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา นาฏศิลป์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การประเมินคุณภาพของการแสดง คุณภาพด้านการแสดง คุณภาพองค์ประกอบการแสดง การ
สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการแสดงในวันสาคัญของโรงเรี ยน ชุดการแสดงประจาโรงเรี ยน
การแสดงนาฏศิลป์ ในโอกาสต่าง ๆ บุคคลสาคัญในวงการนาฏศิลป์ และการแสดงละครของไทยใน
ยุคสมัยต่างๆ การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และการละครไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐาน
ศ ๓.๑
ศ ๓.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ ศัพท์ทางทัศนศิลป์ วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยเทคโนโลยี การออกแบบงานทัศนศิลป์
จุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค และเนื้อหาในการสร้างงานทัศนศิลป์ การจัดทา
แฟ้ มสะสมงานทัศนศิลป์ การวาดภาพล้อเลียนหรื อภาพการ์ตูน
มาตรฐาน
ศ ๑.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
การจัดวงดนตรี การใช้เครื่ องดนตรี ในวงดนตรี ประเภทต่างๆ บทเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ ประเภทของวงดนตรี ประเภทของวงดนตรี ไทย ประเภทของวงดนตรี สากล ปั จจัยในการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรม ความเชื่ อในการสร้างสรรค์งานดนตรี ศาสนากับการ
สร้างสรรค์งานดนตรี วิถีชีวติ กับการสร้างสรรค์งานดนตรี เทคโนโลยีกบั การสร้างสรรค์งานดนตรี
เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี เครื่ องหมายกาหนดอัตราจังหวะ เครื่ องหมายกาหนดบันไดเสี ยง
โน้ตเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้นและ๓ชั้น เทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้องบรรเลงบรรเลง
เครื่ องดนตรี เดี่ยวและการรวมวง เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตรี คุณภาพของผลงานทางดนตรี คุณค่า
ของผลงานทางดนตรี การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกของงานดนตรี จากแต่ละวัฒนธรรม ดนตรี กบั การผ่อน
คลาย ดนตรี กบั การพัฒนามนุษย์ ดนตรี กบั การประชาสัมพันธ์ ดนตรี กบั การบาบัดรักษา ดนตรี กบั ธุ รกิจ
ดนตรี กบั การศึกษา

มาตรฐาน
ศ ๒.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนื้อหาในการสร้างงานทัศนศิลป์
ทฤษฏีการวิจารณ์ศิลปะ การจัดทาแฟ้ มสะสมงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ จากแนวคิดและวิธีการ
ของศิลปิ น การวาดภาพล้อเลียนหรื อภาพการ์ตูน
งานทัศนศิลป์ รู ปแบบตะวันออกและตะวันตก งานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง อิทธิพลของ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
มาตรฐาน
ศ ๑.๑
ศ ๑.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ดนตรี ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
รู ปแบบบทเพลงและวงดนตรี ไทยแต่ละยุคสมัย รู ปแบบบทเพลงและวงดนตรี สากลแต่ละยุคสมัย
ประวัติสังคีตกวี ลักษณะเด่นของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรม เครื่ องดนตรี วงดนตรี ภาษา เนื้อร้อง สาเนียง
องค์ประกอบบทเพลง บทบาทดนตรี ในการสะท้อนสังคม ค่านิยมของสังคมในผลงานดนตรี แนวทางและ
วิธีการในการส่ งเสริ มอนุ รักษ์ดนตรี ไทย
มาตรฐาน
ศ ๒.๑

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปะพืน้ บ้ าน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๔ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
รหัสวิชา ศ๓๐๒๐๘ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๒.๐ หน่ วยกิต

สารวจและศึกษาความเป็ นมาของศิลปะพื้นบ้าน ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม
นาฏศิลป์ วรรณกรรมและประวัติบุคคลในท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็ จในการสร้างงานศิลปะพื้นบ้าน
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ ภูมิใจ เห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน สามารถอนุ รักษ์และนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ได้

มาตรฐาน
ศ ๑.๒

ตัวชี้วดั

รวม ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ทาไมต้ องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ และรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
นาความรู ้เกี่ยวกับการดารงชี วติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางาน
อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียง
และมี
ความสุ ข
เรียนรู้ อะไรในการงานอาชี พและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ การศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 การด ารงชี วิต และครอบครั ว เป็ นสาระเกี่ ย วกับ การท างานในชี วิ ต ประจ าวัน
การ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิ บตั ิ จริ งจนเกิ ดความมัน่ ใจและภูมิใจในผลสาเร็ จของงาน เพื่อให้คน้ พบความสามารถ
ความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง
 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาระเกี่ ย วกับ การพัฒ นาความสามารถของมนุ ษ ย์อ ย่า ง
สร้ างสรรค์ โดยน าความรู ้ ม าใช้ก ับ กระบวนการเทคโนโลยี สร้ างสิ่ ง ของเครื่ องใช้ วิธี ก าร หรื อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการดารงชีวติ
 เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นสาระเกี่ ยวกับ กระบวนการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การติดต่อสื่ อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรื อ
การสร้ างงาน
คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

การอาชี พ เป็ นสาระเกี่ ยวกับทักษะที่จาเป็ นต่ออาชี พ เห็ นความสาคัญของคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และเจตคติ ที่ ดีต่ออาชี พ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็ น คุ ณ ค่ าของอาชี พ สุ จริ ต และเห็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๘
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ การดารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑
เข้า ใจการท างาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะกระบวนการท างาน ทัก ษะ
การจัดการ ทัก ษะกระบวนการแก้ปั ญ หา ทัก ษะการท างานร่ วมกัน และทัก ษะ
การแสวงหาความรู้ มี คุ ณ ธรรม และลัก ษณะนิ สั ย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑
เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้
หรื อ วิ ธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี อ ย่า งมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ เลื อ กใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชี วิต สังคม สิ่ งแวดล้อม และมี
ส่ วนร่ วม
ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑
เข้ า ใจ มี ทั ก ษ ะ ที่ จ าเป็ น มี ป ระส บ ก าร ณ์ เห็ น แ น วท างใน งาน อ าชี พ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘๙
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ การดารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะ
การ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก
ในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ชั้น
ม. ๑

ม. ๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๑ . วิ เคราะห์ ขั้ นตอนการท างานต าม  ขั้นตอนการทางาน เช่น
กระบวนการทางาน
- ก ารใช้ อุ ป ก รณ์ อ าน วยค วาม ส ะด วก
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
ในการทางานบ้าน
ด้วยความเสี ยสละ
- การจัดและตกแต่งห้อง
๓ . ตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ ห าก ารท างาน - การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลี ก ค้า ส่ ง
อย่างมีเหตุผล
ร้านสะดวกซื้ อ และห้างสรรพสิ นค้า
 การทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น
- ก าร เต รี ย ม ป ร ะ ก อ บ จั ด ต ก แ ต่ ง
และบริ การอาหาร
- การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ
ในท้องถิ่น
 การแก้ปัญหาในการทางาน เช่น
- การจัดสวนในภาชนะ
- การซ่ อมแซม วัสดุ อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อ /
เครื่ องใช้
๑. ใช้ ท ัก ษะการแสวงหาความรู้ เพื่ อ  การแสวงหาความรู้ เพื่ อ พัฒ นาการท างาน
พัฒนา การทางาน
เช่น
๒. ใช้ ท ัก ษะกระบวนการแก้ ปั ญ หา - การจัดและตกแต่งบ้าน
ในการทางาน
- การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
๓. มี จิ ต ส านึ ก ในการท างานและใช้ - การจัดการผลผลิต
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  การทางานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา เช่น
อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
- การเตรี ย ม ประกอบ จัด ตกแต่ ง และ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
บริ การ เครื่ องดื่ม
- การเลี้ยงสัตว์
- การประดิ ษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ
ในโรงเรี ยน หรื อ ท้องถิ่น
- การติ ดต่ อสื่ อสารและใช้บริ การกับหน่ วยงาน
ต่างๆ
ม. ๓ ๑. อภิ ป รายขั้ นตอนการท างานที่ มี  ขั้นตอนการทางาน เช่น
ประสิ ทธิภาพ
- การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้ อผ้า ที่ตอ้ งการ
๒. ใช้ทกั ษะในการทางานร่ วมกันอย่าง
การดูแลอย่างประณี ต
มีคุณธรรม
- การสร้างชิ้นงาน หรื อ ผลงาน
๓. อภิ ป รายการท างานโดยใช้ท ัก ษะ  การทางานร่ วมกัน เช่น
การจัด การเพื่ อ การประหยัด พลัง งาน - การเตรี ยม ประกอบ อาหารประเภทสารับ
ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
- การประดิษฐ์บรรจุภณั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
 การจัดการ เช่น
- ธุ รกิจประเภทต่างๆ
- การขยายพันธุ์พืช
- การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน
ม. ๔- ๖ ๑. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวติ
 การทางานเพื่อการดารงชีวติ เช่น
๒. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
- การเลือก ใช้ ดูแลรักษา เสื้ อผ้า
และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
และเครื่ องแต่งกาย
๓. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
 การทางานร่ วมกัน เช่น
๔. มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
- การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย
๕. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ
- หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อ
การดารงชีวติ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรี ยน และ
๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
ชุมชน
๗. ใช้พ ลัง งาน ทรั พ ยากร ในการท างาน  การจัดการ เช่น
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และยั่ง ยื น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ - การดูแลรักษา ทาความสะอาด
สิ่ งแวดล้อม
จัดตกแต่งบ้านและโรงเรี ยน
- การปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช
หรื อเลี้ยงสัตว์
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๑
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- การบารุ ง เก็บรักษา เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในชีวติ ประจาวัน
- การดาเนินการทางธุ รกิจ
 การแก้ปัญหาในการทางาน เช่น
- การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้ อผ้า
- การเก็บ ถนอม และแปรรู ปอาหาร
- การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ สิ่ งอานวย
ความสะดวก ในบ้านและโรงเรี ยน
 การแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวติ
เช่น
- การดูแลรักษาบ้าน
- การเลี้ยงสัตว์

สาาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ เลื อกใช้เทคโนโลยี
ใน ท างส ร้ างส รรค์ ต่ อ ชี วิ ต สั งค ม สิ่ งแวด ล้ อ ม แ ล ะมี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารจั ด
การเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
ชั้น
ม. ๑
ม. ๒

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

๑. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
 ก ร ะ บ ว น ก ารเท ค โน โล ยี เป็ น ขั้ น ต อ น
๒. สร้ า งสิ่ งของเครื่ อ งใช้ ห รื อ วิ ธี ก าร การแก้ปั ญ หาหรื อ สนองความต้อ งการของ
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร เท ค โ น โ ล ยี มนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย ก าหนดปั ญ หาหรื อ
อย่า งปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ า ยทอด ความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลื อกวิธีก าร
ความคิดเป็ นภาพร่ าง ๓ มิติ หรื อภาพฉาย ออกแบบและปฏิ บ ัติ การ ทดสอบ ปรั บปรุ ง
เพื่อนาไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่ งของ แก้ไข และประเมินผล
เครื่ องใช้ หรื อถ่ า ยทอดความคิ ด ของ  การสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ
วิ ธี ก ารเป็ นแบบจ าลองความคิ ด และ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทาให้ผเู้ รี ยน
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๒
การรายงานผล เพื่อนาเสนอวิธีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถย้อนกลับมา
๓ .มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น แก้ไขได้ง่าย
การแก้ปั ญ หาหรื อ สนองความต้อ งการ  ภาพฉาย เป็ นภาพแสดงรายละเอี ย ดของ
ในงานที่ผลิตเอง
ชิ้ นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง
๔. เลื อกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์ ด้านบน แสดงขนาดและหน่ วยวัด เพื่อนาไป
ต่ อ ชี วิ ต สั งค ม สิ่ งแวดล้ อ ม แล ะ มี สร้างชิ้นงาน
การจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้  ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี ๔ ลั ก ษ ณ ะ
ท รั พ ยากรห รื อเลื อกใช้ เ ท คโน โล ยี ประกอบด้ ว ยความคิ ด ริ เริ่ ม ความคล่ อ ง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ใ น ก า ร คิ ด ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ น ก า ร คิ ด
และความคิดละเอียดลออ
 การเลื อ กใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
โดย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับชี วิต
สังคม สิ่ งแวดล้อม เช่ น เทคโนโลยีพ ลังงาน
ทดแทน
 ก าร ล ด ก าร ใช้ ท รั พ ย าก รห รื อ เลื อ ก ใช้
เทคโนโลยีที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
เป็ นส่ วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
ม. ๓
๑. อธิบายระดับของเทคโนโลยี
 ระดับ ของเทคโนโลยีแ บ่ ง ระดับ ตามความรู ้
๒. สร้ า งสิ่ งของเครื่ อ งใช้ ห รื อ วิ ธี ก าร ที่ ใ ช้ เป็ น ๓ ระดับ คื อ ระดับ พื้ น บ้ า นหรื อ
ตามกระบวน การเทคโน โลยี อย่ า ง พื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสู ง
ปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด  ก ารส ร้ างสิ่ งข อ งเค รื่ อ งใช้ ห รื อ วิ ธี ก าร
เป็ น ภาพฉาย เพื่ อน าไป สู่ การส ร้ า ง ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทาให้ผูเ้ รี ยน
ต้ น แบบและแบบจ าลองของสิ่ งของ ทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถย้อนกลับมา
เครื่ องใช้ หรื อถ่ า ยทอดความคิ ด ของ แก้ไขได้ง่าย
วิ ธี ก ารเป็ นแบบจ าลองความคิ ด และ  ภาพฉาย เป็ นภาพแสดงรายละเอี ย ดของ
ชิ้ นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง
การรายงานผล
ด้านบน แสดงขนาดและหน่ วยวัด เพื่อนาไป
สร้างชิ้นงาน
ม. ๔ - ๖ ๑. อธิ บ ายและเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์  เทคโนโลยี มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ศาสตร์ อื่ น ๆ
ระหว่างเทคโนโลยีกบั ศาสตร์ อื่นๆ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้ อน
๓. สร้างและพัฒนาสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อ (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์
วิ ธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็ น (Resources) ปัจจัยที่เอื้อหรื อขัดขวาง
ภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่
ต่อเทคโนโลยี (Consideration)
การสร้ างชิ้ นงาน หรื อถ่ ายทอดความคิ ด
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๓
ของวิธีการเป็ นแบบจาลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใช้ ซ อฟท์ แ วร์ ช่ ว ย
ในการออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน
๔ .มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น
การแก้ปั ญ หาหรื อ สนองความต้อ งการ
ใน งาน ที่ ผ ลิ ต เอ ง ห รื อ ก ารพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ที่ผอู้ ื่นผลิต
๕. วิ เคราะห์ แ ละเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ ชี วิ ต สั ง ค ม
แล ะสิ่ งแวดล้ อ ม แล ะมี การจั ด การ
เท คโน โล ยี ที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยวิ ธี การของ
เทคโนโลยีสะอาด

 การวิเคราะห์ ร ะบบเทคโนโลยี ท าให้ ท ราบ
เกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ใน ด้ า น ต่ างๆ ที่ มี ผ ล ต่ อ
การแก้ปัญหาหรื อสนอง ความต้องการ
 การสร้ า งสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ห รื อ วิ ธี ก าร ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี จะท าให้ ผู้เรี ยน
ทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถย้อนกลับ มา
แก้ไขได้ง่าย
 การใช้ซ อฟท์ แ วร์ ช่ ว ยในการออกแบบหรื อ
น าเสนอผลงาน มี ป ระโยชน์ ใ นการช่ ว ยร่ า ง
ภาพ ทาภาพ ๒ มิติ และ ๓ มิติ
 การพั ฒ นาสิ่ งของเครื่ องใช้ ต้ อ งค านึ งถึ ง
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
 ห ลั ก ก าร วิ เ ค ราะ ห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เบื้ อ งต้ น
เป็ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง
การออกแบบประกอบด้ว ย ชิ้ น งานนี้ ใช้ท า
อะไร ท าไมถึ งต้องมี ชิ้ นงานนี้ ใครเป็ นผูใ้ ช้
ใช้ที่ไหน เมื่อไรจึงใช้ วิธีการ
ที่ทาให้
ชิ้นงานนี้ทางานได้ตามวัตถุประสงค์
 ภ าพ ฉ าย เป็ น ภ าพ แ ส ด ง ร าย ล ะ เอี ย ด
ของชิ้ น งาน ประกอบด้ ว ยภาพด้ า นหน้ า
ด้า นข้า ง ด้า นบน แสดงขนาดและหน่ วยวัด
เพื่อนาไปสร้างชิ้นงาน
 ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ มี ๔ ลั ก ษ ณ ะ
ประกอบด้วย ความคิ ดริ เริ่ ม ความคล่ องใน
การคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความคิด
ละเอียดลออ
 ความคิ ด แปลกใหม่ ที่ ได้ ต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด
ความคิดผูอ้ ื่น
 ความคิดแปลกใหม่เป็ นการสร้ างนวัตกรรมที่
อาจนาไปสู่ การจดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั ร
 การวิ เ คราะห์ ผลดี ผลเสี ย การประเมิ น
และการตัด สิ นใจเพื่ อ เลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๔
 การเลื อกใช้ สิ่ งของเครื่ องใช้ อย่ างสร้ างสรรค์
โดยการเลื อกสิ่ งของ เครื่ องใช้ ที่ เป็ นมิ ตรกับชี วิ ต
สังคม สิ่ งแวดล้อม
 เทคโนโลยีสะอาดเป็ นการจัดการเทคโนโลยี ที่
ยัง่ ยืนแบบหนึ่ง
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
การเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชี พอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายหลักการทางาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์







๒. อภิปราย ลักษณะสาคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
หน่ วยส าคัญ ๕ หน่ วยได้แก่ หน่ วยรั บ เข้า
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก
หน่วยความจารอง และหน่วยส่ งออก
คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการช่ วยอานวย
ความสะดวกในการดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ
และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุ คคล
และสังคมมากขึ้น
คอมพิ ว เตอร์ มี ป ระโยชน์ โ ดยใช้ เ ป็ น
เครื่ องมื อ ในการท างาน เช่ น แก้ ปั ญหา
สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่ อสาร
ค้นหาข้อมูล
ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่วยให้การทางานรวดเร็ ว ถูกต้องและ
แม่นยา
- ช่วยให้การบริ การกว้างขวางขึ้น
- ช่วยดาเนิ นการในหน่วยงานต่างๆ
- ช่วยอานวยความสะดวกใน
ชีวติ ประจาวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ เช่น
- คุณภาพชีวติ
- สังคม
- การเรี ยนการสอน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๕
ชั้น

ม. ๒

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๓. ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศ
 ประเภทของข้อมูล
 วิธีการประมวลผลข้อมูล
 การจัดการสารสนเทศ มีข้ นั ตอนดังนี้
- การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การตรวจสอบข้อมูล
- การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การรวบรวม
เป็ นแฟ้ มข้อมูล การจัดเรี ยงข้อมูล
การคานวณ และการทารายงาน
- การดูแลรักษาข้อมูล ได้แก่ การจัดเก็บ
การทาสาเนา การแจกจ่ายและการ
สื่ อสารข้อมูล และการปรับปรุ งข้อมูล
 ระดับของสารสนเทศ
๑. อธิ บายหลักการเบื้องต้นของ
 การสื่ อสารข้อมูล คือการแลกเปลี่ยน
การสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่าย
ข้อมูลข่าวสารจากผูส้ ่ งผ่านสื่ อกลางไปยัง
คอมพิวเตอร์
ผูร้ ับ
 พัฒนาการของการสื่ อสารข้อมูล
 อุปกรณ์สื่อสารสาหรับเชื่อมโยงเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
 ชนิดของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีการรับส่ งข้อมูลภายใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
 ประโยชน์ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
๒. อธิบายหลักการ และวิธีการ
 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความ
สารสนเทศ
ถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่นามาใช้ในการตัดสิ นใจ
การเผยแพร่ สารสนเทศ
 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๖
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง





๓. ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่ อสารผ่าน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม
และ จริ ยธรรม






๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน



สารสนเทศเป็ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหาทาได้
โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรื อการ
เขียนโปรแกรม
วิธีการแก้ปัญหา มีข้ นั ตอนดังนี้
- การวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียด
ของปัญหา
- การวางแผนในการแก้ปัญหาและ
ถ่ายทอดความคิดอย่างมีข้ นั ตอน
- การดาเนินการแก้ปัญหา
- การตรวจสอบและปรับปรุ ง
ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- blog
- การโอนย้ายแฟ้ มข้อมูล
- การสื บค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม
เรี ยกค้นข้อมูล(search engine)
- การสนทนาบนเครื อข่าย
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการใช้
อินเทอร์ เน็ต
- ผลกระทบของการใช้อินเทอร์ เน็ตกับ
สังคม
- มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการ
ใช้อินเทอร์ เน็ต
ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมแปลภาษา
และโปรแกรมอรรถประโยชน์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๗
ชั้น

ตัวชี้วดั






ม. ๓

๑. อธิ บายหลักการท าโครงงานที่มี การ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน



๓. ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศน าเสนอ 
งานในรู ป แบบที่ เหมาะสมกับ ลัก ษณะ
งาน


สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทวั่ ไป และซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะงาน
ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบช่วยในการทางาน
เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล
ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
ใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ช่วยในการทางาน
เช่น ใช้โปรแกรมในการคานวณและ
จัดเรี ยงข้อมูล ใช้โปรแกรมช่วยค้นหา
คาศัพท์หรื อความหมาย ใช้โปรแกรมเพื่อ
ความบันเทิง
หลัก การท าโครงงาน เป็ นการพัฒ นา
ผลงาน
ที่ เกิ ด จากการศึ ก ษา
ค้นคว้า ดาเนิ นการพัฒนาตามความสนใจ
และความถนัด
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
- แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก าร โ ป ร แ ก ร ม
โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลาดับ
ค า สั่ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เงื่ อ น ไ ข
การควบคุ ม โปรแกรม คาสั่ งแสดงผล
และรั บ ข้ อ มู ล การเขี ย น โป รแกรม
แบบง่ายๆ
- การเขี ย นสคริ ปต์ เช่ น จาวาสคริ ปต์
แฟลช
การเลื อกซ อฟ ต์ แ วร์ ที่ เห ม าะส ม กั บ
ลักษณะของงาน
การใช้ซ อฟต์แ วร์ แ ละอุ ป กรณ์ ดิ จิ ท ัล มา
ช่วย
ในการนาเสนองาน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๙๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๔.ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานจาก  การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสร้ า งงานตาม
จินตนาการหรื องานที่ทาในชีวติ ประจาวัน
หลั ก การท าโครงงานโดยมี ก ารอ้ า งอิ ง
ตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึก แหล่ ง ข้ อ มู ล ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
และความรับผิดชอบ
ไม่ คั ด ล อ ก ผ ล งาน ผู ้ อื่ น ใช้ ค าสุ ภ าพ
และไม่สร้างความเสี ยหายต่อผูอ้ ื่น
ม. ๔- ๖ ๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบ
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่
สารสนเทศ
ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ ข้ อ มู ล บุ ค ลากร
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการ
 การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ทางานของคอมพิวเตอร์
หน่ วยส าคัญ ๕ หน่ วยได้แก่ หน่ วยรั บ เข้า
หน่ ว ยประมวลผลกลาง หน่ ว ยความจ า
หลัก หน่วยความจารอง และหน่วยส่ งออก
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง ประกอบด้ว ย
หน่ ว ยควบคุ ม และหน่ ว ยค านวณและ
ตรรกะ
- การรับส่ งข้อมูลระหว่างหน่ วยต่างๆ จะ
ผ่านระบบทางขนส่ งข้อมูลหรื อบัส
๓. อธิบายระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับ
 ระบ บ สื่ อส ารข้ อ มู ล ป ระกอบ ด้ ว ย
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ข่าวสาร ผูส้ ่ ง ผูร้ ับ สื่ อกลาง โพรโทคอล
 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จะสื่ อสารและรับส่ ง
ข้ อ มู ล กั น ไ ด้ ต้ อ ง ใ ช้ โ พ ร โ ท ค อ ล
ชนิดเดียวกัน
 วิ ธี ก าร ถ่ าย โ อ น ข้ อ มู ล แ บ บ ข น าน
และแบบอนุกรม
๔. บอกคุ ณ ลัก ษณะของคอมพิ ว เตอร์  คุ ณ ลัก ษณะ(specification)ของอุ ป กรณ์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง เช่ น
ความเร็ วและความจุของฮาร์ ดดิสก์
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๓๙๙
ชั้น

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
๕. แ ก้ ปั ญ ห า ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  แก้ปัญหาโดยใช้ข้ นั ตอนดังนี้
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ อ ย่ า ง มี - การวิ เคราะห์ แ ละก าหนดรายละเอี ย ด
ประสิ ทธิภาพ
ของปัญหา
- การเลื อกเครื่ องมื อ และออกแบบขั้นตอน
วิธี
- การดาเนินการแก้ปัญหา
- การตรวจสอบ และการปรับปรุ ง
 การถ่ า ยทอดความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หา
อย่างมีข้ นั ตอน
๖. เขียนโปรแกรมภาษา
 ขั้ น ตอน ก ารพั ฒ น าโป รแก รม มี ๕
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ ปัญหา การ
ออกแบบโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม และการจัด ท า
เอกสารประกอบ
 ก ารเขี ย น โป รแ ก รม เช่ น ซี จ าว า
ปาสคาล
วิชวลเบสิ ก ซีชาร์ป
 การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ เช่น
การจัด การข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ก าร แ ก้ ปั ญ ห า ใ น วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์
และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน
๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
 โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้
- การพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเครื่ องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกต์ใช้งาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
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๔๐๐
ชั้น

ตัวชี้วดั


๘. ใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมกับงาน



๙. ติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต




๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
เพื่อประกอบ การตัดสิ นใจ
๑๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสม ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงาน
๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้าง
ชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสานึก
และความรับผิดชอบ





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
- คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ
- ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
- จัดทาข้อเสนอโครงงาน
- พัฒนาโครงงาน
- จัดทารายงาน
- นาเสนอและเผยแพร่
การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน เช่น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่ อประสม ควรเป็ น
เครื่ องที่มีสมรรถนะสู ง และใช้ซอฟต์แวร์
ที่เหมาะสม
ปฏิ บตั ิ การติ ดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมู ลผ่าน
อินเทอร์เน็ต
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ก าร ใ ช้
อินเทอร์เน็ต
ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ช่ ว ย ใ น
การตั ด สิ นใจของบุ ค คล กลุ่ ม องค์ ก ร
ในงานต่างๆ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานใน
รู ปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

 ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานหรื อ
โครงงาน ตามหลักการทาโครงงาน
 ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหา
แนวทางปรับปรุ งและพัฒนา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๑
ชั้น

สาระที่ ๔

ตัวชี้วดั
๑๓. บอกข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 ข้อปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สื่ อสารและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างสุ ภาพ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
ของระบบ
ที่ใช้งาน ไม่ทาผิด
กฎหมายและศีลธรรม แบ่งปั นความสุ ข
ให้กบั ผูอ้ ื่น

การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๔. ๑ เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
๓. เห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
 แนวทางการเลือกอาชีพ
- กระบวนการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ
 เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ
สุ จริ ต
 ความสาคัญของการสร้างอาชีพ
- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น
- การเตรี ยมความพร้อม

ม. ๒

๑. อธิบายการเสริ มสร้างประสบการณ์
อาชีพ
๒. ระบุการเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ
๓. มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ

 การจัดประสบการณ์อาชีพ
- สถานการณ์แรงงาน
- ประกาศรับสมัครงาน
- ความรู้ความสามารถของตนเอง
- ผลตอบแทน
 การเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- การหางาน
- คุณสมบัติที่จาเป็ น
 ทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
- ทักษะกระบวนการทางาน
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
- ทักษะการทางานร่ วมกัน
- ทักษะการแสวงหาความรู้
- ทักษะการจัดการ

ม. ๓

๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย  การหางานหรื อตาแหน่งที่วา่ ง
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ อาชีพ
- สื่ อ สิ่ งพิมพ์
๓. ประเมินทางเลือกในการประกอบ
- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู ้ความถนัดและ
 แนวทางเข้าสู่ อาชีพ
ความสนใจของตนเอง
- คุณสมบัติที่จาเป็ น
- ความมัน่ คง
- การประเมินทางเลือก
 การประเมินทางเลือกอาชีพ
- แนวทางการประเมิน
- รู ปแบบการประเมิน
- เกณฑ์การประเมิน

ม. ๔- ๖ ๑. อภิปรายแนวทางสู่ อาชีพที่สนใจ
๒. เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ
๓. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ
๔. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

 แนวทางสู่ อาชีพ
- เตรี ยมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
- ลักษณะความมัน่ คงและความก้าวหน้า
ของอาชีพ
- การสมัครงาน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๓
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
- การสัมภาษณ์
- การทางาน
- การเปลี่ยนอาชีพ
 การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
กับอาชีพ
- วิธีการ
- หลักการ
- เหตุผล
 ประสบการณ์ในอาชีพ
- การจาลองอาชีพ
- กิจกรรมอาชีพ
 คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
- คุณธรรม
- จริ ยธรรม
- ค่านิยม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๔
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕
ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ง๒๐๒๐๑ โปรแกรมประมวลผลคา
ง๒๐๒๐๒ การออกแบบและสร้างงาน ๓ มิติ
ง๒๐๒๐๓ การนาเสนอข้อมูลแบบสื่ อประสม
ง๒๐๒๐๔ หลักการเขียนโปรแกรม
ง๒๐๒๒๑ ช่างอาหารไทย
ง๒๐๒๒๙ ช่างประดิษฐ์ของชาร่ วย
ง๒๐๒๐๔ หลักการเขียนโปรแกรม
ง๒๐๒๐๔ หลักการเขียนโปรแกรม
ง๒๐๒๘๕ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด
ง๒๐๒๙๔ ห้องสมุดและการค้นคว้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง
๔๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๐.๕
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง
๒๐ ชัว่ โมง

๑.๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๕
รายวิชาเพิม่ เติม
ง๓๐๒๐๑ ช่างขนมอบ
ง๓๐๒๔๑ การออกแบบเว็บเพจ
ง๓๐๒๔๒ การนาเสนอข้อมูลแบบสื่ อผสม
ง๓๐๒๔๓ การเขียนโปรแกรม
ง๓๐๒๔๔ การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
ง๓๐๒๔๕ โครงงานคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๒.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๖

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสาคัญ และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการทางานอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม บทบาท และ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสาคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้
เป็ นสารสนเทศ
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ
มีคุณธรรม และมีจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
มาตรฐาน
ง ๓.๑

ตัวชี้วดั
ง ๓.๑ ม. ๑/๑ ง ๓.๑ ม.๑/๒ ง ๓.๑ ม. ๑/๓

รวม ๓ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ขั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน การใช้อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก ในการทางานบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง การเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ ง ร้าน
สะดวกซื้ อ และห้างสรรพสิ นค้า
ใช้ กระบวนการกลุ่ ม ในการท างานด้ ว ยความเสี ยสละ และ ตัด สิ นใจแก้ ปั ญหาการท างาน
อย่า งมี เหตุ ผ ล เพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ ของตกแต่ ง จากวัส ดุ ใ นท้อ งถิ่ น และซ่ อมแซม วัสดุ อุ ปกรณ์
เครื่ องมือ /เครื่ องใช้
อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความสาคัญของการ
สร้างอาชีพมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๔.๑

ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๑/๑ ง ๑.๑ ม.๑/๒ ง ๑.๑ ม.๑/๓
ง ๔.๑ ม.๑/๑ ง ๔.๑ ม.๑/๒ ง ๔.๑ ม.๑/๓

รวม ๖ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๐๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิ บายหลักการเบื้องต้นของ การสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูล
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในประยุกต์ใช้งาน ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี ค้นหาข้อมูล
และติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริ ยธรรม
มาตรฐาน
ง ๓.๑

ตัวชี้วดั
ง ๓.๑ ม. ๒/๑ ง ๓.๑ ม. ๒/๒ ง ๓.๑ ม. ๒/๓ ง ๓.๑ ม. ๒/๔

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทางาน การผลิ ตพืชหรื อสัตว์ คุ ณสมบัติของดิ น
การเตรี ยมดิ น การอนุ รักษ์ดินและน้ าที่ ใช้ในการเกษตร ปุ๋ ยและคุ ณสมบัติของปุ๋ ย เลื อกพันธุ์ พื ช ชนิ ด
ประเภท และงานการผลิ ตสั ตว์ในท้องถิ่ น การให้อาหาร การเลื อกใช้ เก็บ การดูแลรักษา การจัดการ
ผลผลิต การเตรี ยม จัด ตกแต่ง การเลี้ยงสัตว์ ใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหา ในการทางาน มีจิตสานึ ก
ในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน อย่างประหยัดและคุม้ ค่า
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชี วติ สังคม สิ่ งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีดว้ ยการลด
การใช้ทรัพยากรหรื อเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
อธิบายการเสริ มสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ
มีคุณธรรม และมีจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ

มาตรฐาน
ง ๑. ๑
ง ๒. ๑
ง ๔. ๑

ตัวชี้วดั
ง ๑. ๑ ม.๒/๑ ง ๑. ๑ ม.๒/๒ ง ๑. ๑ ม.๒/๓
ง ๒.๑ ม.๒/๑ ง ๒. ๑ ม.๒/๒ ง ๒.๑ ม.๒/๓ ง ๒. ๑ ม.๒/๔
ง ๔.๑ ม.๒/๑ ง ๔.๑ ม.๒/๒ ง ๔.๑ ม.๒/๓

รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบายการจัดทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้น
พื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวติ ประจาวัน ตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและ
ความรับผิดชอบ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการประยุกต์การจัดทาโครงงาน แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การเขียน
โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวติ ประจาวัน
ตามหลักการทาโครงงานอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีป ระสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอย่างมีจิตสานึ กและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรมและ จริ ยธรรม
มาตรฐาน
ง ๓.๑

ตัวชี้วดั
ง ๓.๑ ม. ๓/๑ ง ๓.๑ ม. ๓/๒ ง ๓.๑ ม. ๓/๓ ง ๓.๑ ม. ๓/๔

รวม ๔ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ อภิปรายขั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน ที่มีประสิ ทธิภาพ
การสร้ างชิ้ นงาน หรื อ ผลงาน ใช้ท กั ษะในการท างานร่ วมกัน การจัดการเพื่ อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
อธิ บายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่ การสร้ างต้นแบบและแบบจาลอง
ของสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็ นแบบจาลองความคิดและรายงานผล
อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ อาชีพ ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู ้ความถนัดและความสนใจของตนเอง
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว และเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม
สิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่ วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน

มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๓.๑
ง ๔.๑

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

รวม ๘ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิบายหลักการทางาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรมประมวลผลคาให้
เป็ นสารสนเทศ
เลือกใช้โปรแกรมประมวลผลคาในการทางานอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม นา
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ใช้ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ
มีคุณธรรม และมีจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การออกแบบและสร้ างงาน ๓ มิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบ การจัด
องค์ประกอบเกี่ยวกับเส้น สี น้ าหนัก รู ปร่ างและมวล พื้นที่ผวิ และลวดลาย การสร้างวัตถุทรงตัน การ
สร้างวัตถุทรงมน การสร้างวัตถุตดั การเจาะวัตถุ การสร้างวัตถุหมุนรอบแกนกาหนด การสร้างวัตถุทรง
เกลียว การสร้างวัตถุรูปทรงอิสระ การประกบชิ้นงาน การ Export File การเขียนแบบ
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการออกแบบ การออกแบบวัตถุ
สารมารถนาไปประยุกต์ในการทางานได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การนาเสนอข้ อมูลแบบสื่ อประสม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๒๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบสื่ อประสม อุปกรณ์แสดงกราฟิ ก วิดีโอ
อุปกรณ์ประกอบเครื่ องขับแผ่นบันทึกหรื อซี ดี การ์ ดประมวลผลเสี ยง วิดีโอ สแกนเนอร์ เครื่ องพิมพ์
หลักการกราฟิ ก
การใช้โปรแกรมนาเสนอแบบสื่ อประสมเบื้องต้น ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมการนาเสนอแบบสื่ อ
ประสม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบสื่ อประสมในการนาเสนองานต้น
เบื้องต้น
เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงาน มีจิตสานึ กและความรับผิดชอบ ใช้
เทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรมและ จริ ยธรรม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ระบบสื่ อสารข้อมูลสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง การ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับงาน ติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต
ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนาเสนองานในรู ปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน การเขียนโปรแกรมภาษา
และพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
เข้าใจมีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางาน สร้าง
ชิ้นงานหรื อโครงงาน มีจิตสานึกและความรับผิดชอบ บอกข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรฐาน
ง ๓.๑

ตัวชี้วดั
ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๑ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๒ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๓ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๔
ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๕ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๖ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๗ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๘
ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๙ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๑๐ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๑๑ ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๑๒
ง ๓.๑ ม. ๔-๖/๑๓

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษา อธิ บาย วิเคราะห์ ขั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน การใช้อุปกรณ์ อานวยความ
สะดวกในการทางานบ้าน การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางานด้วยความเสี ยสละ และ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาการทางาน
อย่าง
มีเหตุผล เพื่อประดิ ษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ ในท้องถิ่ น และซ่ อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ /
เครื่ องใช้
สร้ างและพัฒ นาสิ่ งของเครื่ องใช้ห รื อ วิธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย มี
ความคิดสร้างสรรค์ใน การแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง หรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ ผูอ้ ื่ น ผลิ ต วิเคราะห์ และเลื อ กใช้เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกับ ชี วิตประจาวัน อย่า งสร้ างสรรค์ต่ อชี วิ ต
สิ่ งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
อภิปรายแนวทางการเลือกอาชี พ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชี พ และเห็ นความสาคัญของการ
สร้างอาชีพ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวติ และครอบครัว

มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๒.๑
ง ๔.๑

ง
ง
ง
ง

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

ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม. ๔/๒ ง ๑.๑ ม. ๔/๓ ง ๑. ๑ ม.๔/๔
ง ๑.๑ ม. ๔/๖ ง ๑.๑ ม. ๔/๗
ง ๒.๑ ม. ๔/๒ ง ๒.๑ ม. ๔/๓ ง ๒.๑ ม. ๔/๔
ง ๔.๑ ม. ๔/๒ ง ๔.๑ ม. ๔/๓ ง ๔.๑ ม.๔/๔

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อธิ บายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน มีทกั ษะการจัดการในการทางาน การดูแลรักษา ทาความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรี ยน การปลูก
พืช ขยายพันธุ์พืช หรื อเลี้ยงสัตว์ มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
เพื่อการดารงชี วิต มีคุณธรรมและลักษณะนิ สัยในการทางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง หรื อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผอู้ ื่นผลิต วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชี วิตประจาวัน
ต่อ
ชีวติ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
มีความคิดแปลกใหม่ที่ตอ้ งไม่ละเมิดความคิดผูอ้ ื่น สร้างนวัตกรรมที่อาจนาไปสู่ การจดลิขสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิบตั รการวิเคราะห์ผลดี ผลเสี ย การประเมิน และการตัดสิ นใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การเลือกใช้สิ่งของเครื่ องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่ งของ เครื่ องใช้ที่เป็ นมิตรกับชีวติ สังคม สิ่ งแวดล้อม
อภิปรายแนวทางสู่ อาชี พที่สนใจเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชี พ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๒.๑
ง ๔.๑

ง
ง
ง
ง

ตัวชี้วดั
๑.๑ ม.๕/๑ ง ๑.๑ ม.๕/๒ ง ๑.๑ ม. ๕/๓ ง ๑.๑ ม. ๕/๔
๑.๑ ม. ๕/๕ ง ๑.๑ ม. ๕/๖ ง ๑.๑ ม. ๕/๗
๒.๑ ม. ๕/๑ ง ๒.๑ ม. ๕/๒ ง ๒.๑ ม. ๕/๓ ง ๒.๑ ม. ๕/๔
๔.๑ ม. ๕/๑ ง ๔.๑ ม. ๕/๒ ง ๔.๑ ม. ๕/๓ ง ๔.๑ ม. ๕/๔

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๑๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อธิ บายวิธีการทางานเพื่อการดารงชี วิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน มีทกั ษะการจัดการในการทางาน การบารุ ง เก็บรักษา เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์อานวยความสะดวกใน
ชี วิตประจาวัน การดาเนิ นการทางธุ รกิ จ การติ ดตั้ง ประกอบ ซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ สิ่ ง
อานวยความสะดวก ในบ้านและโรงเรี ยน มี ท กั ษะกระบวนการแก้ปั ญหาในการท างาน มี ทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ เพื่อ การดารงชี วิต มีคุณธรรมและลักษณะนิ สัยในการทางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างและพัฒนาสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้ซอฟท์แวร์ ช่วย
ในการออกแบบหรื อนาเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่ วยร่ างภาพ ทาภาพ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ภาพฉาย
เป็ นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่ วย
วัด เพื่อนาไปสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่ การ
สร้างชิ้นงาน หรื อถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็ นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล
อภิปรายแนวทางสู่ อาชี พที่สนใจเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชี พ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๒.๑
ง ๔.๑

ง
ง
ง
ง

ตัวชี้วดั
๑.๑ ม.๖/๑ ง ๑.๑ ม. ๖/๒ ง ๑.๑ ม. ๖/๓ ง ๑.๑ ม. ๖/๔
๑.๑ ม. ๖/๕ ง ๑.๑ ม. ๖/๖ ง ๑.๑ ม. ๖/๗
๒.๑ ม. ๖/๑ ง ๒.๑ ม. ๖/๒ ง ๒.๑ ม. ๖/๓ ง ๒.๑ ม. ๖/๔
๔.๑ ม. ๖/๑ ง ๔.๑ ม. ๖/๒ ง ๔.๑ ม. ๖/๓ ง ๔.๑ ม. ๖/๔

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อธิ บายวิธีการทางานเพื่อการดารงชี วิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็ นเอกลักษณ์ ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิ กในครอบครัว
โรงเรี ยน และชุ ม ชน มี ท กั ษะกระบวนการแก้ปั ญหาในการท างาน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ การ
ดารงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทาให้ผเู ้ รี ยนทางานอย่าง
เป็ นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ ม
ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความคิดละเอียดลออ ความคิดแปลกใหม่ที่ได้ ต้องไม่
ละเมิดความคิดผูอ้ ื่น ความคิดแปลกใหม่เป็ นการสร้างนวัตกรรมที่อาจนาไปสู่ การจดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั ร
อภิปรายแนวทางสู่ อาชี พที่สนใจเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชี พ มีประสบการณ์
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
มาตรฐาน
ง ๑.๑
ง ๒.๑
ง ๔.๑

ง
ง
ง
ง

ตัวชี้วดั
๑.๑ ม.๖/๑ ง ๑.๑ ม. ๖/๒ ง ๑.๑ ม. ๖/๓ ง ๑.๑ ม. ๖/๔
๑.๑ ม. ๖/๕ ง ๑.๑ ม. ๖/๖ ง ๑.๑ ม. ๖/๗
๒.๑ ม. ๖/๑ ง ๒.๑ ม. ๖/๒ ง ๒.๑ ม. ๖/๓ ง ๒.๑ ม. ๖/๔
๔.๑ ม. ๖/๑ ง ๔.๑ ม. ๖/๒ ง ๔.๑ ม. ๖/๓ ง ๔.๑ ม. ๖/๔

รวม ๑๕ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การออกแบบเว็บเพจ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๐๒๔๑ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาการใช้แถบเครื่ องมือ และคาสั่งในการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
จัดรู ปแบบเอกสาร ตกแต่งข้อความ แสดงลาดับรายการ จัดรู ปภาพ สร้างตาราง สร้างจุดเชื่ อมโยง
การสร้างเฟรม และการอัฟโหลดเว็บเพจ
การใช้แถบเครื่ องมือ และคาสั่งในการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
จัดรู ปแบบเอกสาร ตกแต่งข้อความ แสดงลาดับรายการ จัดรู ปภาพ สร้างตาราง สร้างจุดเชื่ อมโยง
การสร้างเฟรม และการอัฟโหลดเว็บเพจ
เข้าใจมีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางาน มีจิตสานึก
และความรับผิดชอบ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การนาเสนอข้ อมูลแบบสื่ อประสม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๐๒๔๒ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาระบบ กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสื่ อประสม อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาช่วยเสริ มการทางาน ทั้งทางด้านกราฟิ ก เรื่ องของเสี ยง การประมวลผลนาเข้าเสี ยงและภาพ
จากภายนอก ศึกษาความรู ้เบื้องต้นของการทาวิดีโอดิจิตอล
การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศในการหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติมและนามาใช้ประโยชน์ในการ
ทางาน การผลิตสื่ อฯ ปฏิบตั ิดว้ ยโปรมแกรมทีใช้สาหรับสร้างงานนาเสนอแบบสื่ อประสมต่างๆด้วยตนเอง
การจัดเก็บรวมข้อมูลรวมรวมข้อมูลสื่ อต่างๆและผลงานอย่างเป็ นระบบ ฝึ กประสบการณ์ในการนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยน
ฝึ กทักษะการทางานกับโปรมแกรม การแก้ปัญหา ความอดทนและรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การจัดเก็บรักษาผลงานของตนเอง การนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรี ยน โดยความรู ้และทักษะที่ได้น้ ีจะสามสรถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานและ
ชีวติ ประจาวันได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การเขียนโปรแกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๐๒๔๓ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือการออกแบบโปรแกรม
ความเป็ นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบของคาสั่ง การคานวณและเปรี ยบเทียบ ขั้นตอนการ
ทางานของโอเปอเรชัน คาสั่งต่างๆในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟั งก์ชนั เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆโดย
ใช้คาสัง่ และฟังก์ชนั ในภาษาใดภาหนึ่งกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรมด้วยคาสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ และทดสอบโปรแกรม เพื่อให้มีทกั ษะในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรม
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและ
โปรแกรมใช้งานและสามรถประยุกต์ไปใช้งานได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๐๒๔๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาความหมายของสื่ อมัลติมีเดีย ประเภทของสื่ อมัลติมีเดีย หลักการและกระบวนการจัดทาสื่ อ
มัลติมีเดีย
ปฏิบตั ิการผลิตสื่ อมัลติมีเดียด้วยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทกั ษะความรู้ในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการสร้างสร้างเครื่ องมือสร้างภาพนิ่ง สร้างภาพเครื่ องไหว แทรกเสี ยง แทรกไฟล์หนัง การ
สร้างปุ่ มเชื่อมโยง และสร้างแบบทดสอบในรู ปแบบต่างๆ โดยมีการบูรณาการความรู ้ดา้ นอื่นๆหรื อจาก
รายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมด้วย
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย สามารถสร้างชิ้นงาน นาเสนอผลงาน มี
จิตสานึกและรับผิดชอบ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง๓๐๒๔๕ ภาคเรียนที่ ๑-๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษาลักษณะของการทาโครงงาน จากปัญหาหรื อเรื่ องที่สนใจ วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ
ดาเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์ กบั โครงงาน
ปฏิบตั ิการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ
ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆทางเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
ระบบการสื่ อสารข้อมูล ในการแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ มาเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั จนเกิดความรู ้ใหม่ทีมีกี่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันๆได้ โดยมีการบูรณาการความรู ้ดา้ นอื่นๆหรื อจากรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมา
ร่ วมด้วย
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
มีจิตสานึกและรับผิดชอบ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ทาไมต้ องเรียนภาษาต่ างประเทศ
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศ
ต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้น และมีวสิ ัยทัศน์ในการดาเนินชีวติ
ภาษาต่ า งประเทศที่ เป็ นสาระการเรี ย นรู ้ พ้ื น ฐาน ซึ่ งก าหนดให้ เรี ย นตลอดหลัก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี
และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทารายวิชาและ
จัดการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
เรียนรู้ อะไรในภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชี พ และศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้ น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟั ง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ ยน
ข้อมู ล ข่าวสาร แสดงความรู้ สึ กและความคิดเห็ น ตีค วาม นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่ องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
 ภาษาและวั ฒ นธรรม การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศตามวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา
ความสั ม พันธ์ ความเหมื อนและความแตกต่ างระหว่างภาษากับ วัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๘
 ภาษากั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น การใช้ภ าษาต่ า งประเทศในการ
เชื่ อมโยงความรู ้ ก ั บ กลุ่ ม ส าระการเรี ยนรู ้ อื่ น เป็ นพื้ นฐาน ใน การพั ฒ น า แส วงห าความรู ้ และ
เปิ ดโลกทัศน์ของตน
 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ
ทั้ งในห้ อ งเรี ยนและนอกห้ อ งเรี ยน ชุ มชน และสั ง คมโลก เป็ นเครื่ องมื อ พื้ นฐานในการศึ ก ษาต่ อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑
เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒

มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓
น าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสาร ความคิ ด รวบยอด และความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
มาตรฐาน ต ๓.๑
ใช้ภาษาต่ างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้ ก ับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ อื่ น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑
ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒
ใช้ภ าษาต่ างประเทศเป็ นเครื่ องมื อพื้ น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๒๙
ตัวชี้วดั
สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมี
เหตุผล
ชั้น
ม. ๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
๑. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง
คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจงในการ
คาแนะนา และคาชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและ ทาอาหารและเครื่ องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/
อ่าน
สลากยา การบอกทิศทาง ป้ ายประกาศต่างๆ หรื อ
การใช้อุปกรณ์
- คาสัง่ เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
again/ Read and draw./ Put a/an…in/on/under
a/an…/ Go to the window and open it./ Take out
the book, open on page ๑๗ and read it./ Don’t go
over there./ Don’t be late. etc.
- คาขอร้อง เช่น Please look up the meaning in a
dictionary./ Look up the meaning in a dictionary,
please./ Can/Could you help me, please?/ Excuse
me, could you …?
etc.
- คาแนะนา เช่น You should read everyday./ Think
before you speak./ คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม
Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count
the number./ Finish. etc.
- คาสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…
Second,…Third,… Next,… Then,… Finally,…
etc.
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ นิ ทาน และ ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้อง
การใช้พจนานุกรม
ตาม หลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๐
ชั้น

ตัวชี้วดั

๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
(non-text information) ที่อ่าน

๔. ระบุหวั ข้อเรื่ อง (topic)
ใจความสาคัญ (main idea) และ
ตอบคาถามจากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน และเรื่ องสั้น

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า ในประโยค
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
ประโยค หรื อข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้ อ-ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ น
วงคาศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คา
(คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม)
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย กราฟ
แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ สิ่ งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ
โดยใช้ Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast :
but, although/ Quantity words เช่น many/ much/ a
lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ little
etc.
บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้น และเรื่ องจากสื่ อประเภท
ต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บ
ไซด์
การจับใจความสาคัญ เช่น หัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ
รายละเอียดสนับสนุน
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question
etc.
- Tenses : present simple/ present continuous/ past
simple/ future simple etc.

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๑
ชั้น
ม.๒

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
- Simple sentence/ Compound sentence
๑. ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บาย เช่น
คาชี้แจง และคาอธิ บายง่ายๆ ที่ฟังและ การทาอาหารและเครื่ องดื่ม การประดิษฐ์
อ่าน
การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ
เช่น is/are + Past Participle
- คาสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/
after etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…
Second,… Third,… Fourth,… Finally,… etc.
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรอง
ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ
การใช้พจนานุกรม
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ประโยค หรื อข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง
ให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
รู ปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน
เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้ อ-ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นวงคาศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๗๕๐-๑,๙๐๐ คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม)
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย กราฟ
แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่ งของ บุคคล
สถานที่ต่างๆ โดยใช้ Comparison of adjectives/
ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

๔. เลือกหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ
บอกรายละเอียดสนับสนุน
(supporting detail) และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ

ม.๓

๑. ปฏิบตั ิตามคาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง และคาอธิ บายที่ฟังและอ่าน

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
adverbs/ Contrast: but, although/ Quantity words
เช่น many/ much/ a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/
few/ a little/ little etc.
บทสนทนา นิทาน เรื่ องสั้น และเรื่ องจากสื่ อประเภท
ต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บ
ไซด์
การจับใจความสาคัญ เช่น หัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ
รายละเอียดสนับสนุน
คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question
etc.
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I
believe…
- คาสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/
so/ before/after
- ตัวเชื่อม (connective words) First,… Next,…
After,… Then,… Finally,… etc.
- Tenses: present simple/ present continuous/
present perfect/ past simple/ future tense etc.
- Simple sentence/Compound sentence
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บาย ในการ
ประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ ายประกาศต่างๆ การใช้
อุปกรณ์
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ
เช่น is/are + past partciple
- คาสันธาน (conjunction) เช่น and/ but/ or/ before/
after/ because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๓
ชั้น

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
Second,…Third,… Fourth,… Next,… Then,…
Finally,… etc.
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง
โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ
การใช้พจนานุกรม
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
สระเสี ยงสั้น สระเสี ยงยาว สระประสม
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. ระบุและเขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง
รู ปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั ประโยค
ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม
และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
เวลาว่างและนันทนาการ สุ ขภาพและสวัสดิการ การ
ซื้ อ-ขาย ลมฟ้ าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การ
เดินทางท่องเที่ยว การบริ การ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นวงคาศัพท์สะสม
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คา (คาศัพท์ ที่เป็ น
รู ปธรรมและนามธรรม)
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยง เช่น สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย กราฟ แผนภูมิ
ตาราง ภาพสัตว์ สิ่ งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้
Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : but,
although/ Quantity words เช่น many/ much/ a lot of/
lots of/ some/ any /a few/ few/ a little/ little etc.
๔. เลือก/ระบุหวั ข้อเรื่ อง ใจความ
การจับใจความสาคัญ เช่น หัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ
สาคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
รายละเอียดสนับสนุน จากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ
และอ่านจากสื่ อประเภทต่างๆ พร้อม โทรทัศน์ เว็บไซด์บนอินเทอร์ เน็ต
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ คาถามเกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๔
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม. ๔-๖ ๑. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในคู่มือ
การใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิ บาย
และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ใช่หรื อไม่
- Yes/No Question
- Wh-Question
- Or-Question
etc.
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น I think…/ I feel…/ I
believe…/ I agree/disagree…/ I don’t believe…/ I
have no idea…
- if clauses
- so…that/such…that
- คาสันธาน (conjunctions) and/ but/ or/ because/
so/ before/ after etc.
- Infinitive pronouns :some/ any/ someone/ anyone/
everyone/ one/ ones etc.
- Tenses : present simple/ present continuous/
present perfect/ past simple/ future tense etc.
- Simple sentence/ Compound sentence/ Complex
sentence
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย คาบรรยาย เช่น
ประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา การใช้
อุปกรณ์และสิ่ งของ การสื บค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์ เน็ต
- Modal verb : should/ ought to/ need/ have to/
must+ verb ที่เป็ น infinitive without to เช่น You
should have it after meal. (Active Voice)/The
doses must be divided. (Passive Voice)
- Direct/Indirect Speech
- คาสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/ not
only…but also/ both…and/ as well as/ after/

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๕
ชั้น

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First,…
Second,… Third,… Fourth,… Next,… Then,…
Finally,… etc.
๒. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว
ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และ
บทละครสั้น
บทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม
การใช้พจนานุกรม
หลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
สระเสี ยงสั้น สระเสี ยงยาว สระประสม
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ต่า ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. อธิบายและเขียนประโยค
ประโยคและข้อความ
และข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้ง ความเรี ยง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง
ระบุและเขียนสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง
อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ด้วยการพูดและ
รู ปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั ประโยค การเขียนอธิบาย โดยใช้ Comparison of adjectives/
และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
adverbs/ Contrast : but, although, however, in spite
of…/ Logical connectives เช่น caused by/ followed
by/ consist of. etc.
๔. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ เรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี
สรุ ปความ ตีความ และแสดงความ
การจับใจความสาคัญ การสรุ ปความ การวิเคราะห์
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ น ความการตีความ
สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้
การใช้ skimming/scanning/guessing/context clue
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง เช่น I believe…/ I agree with…
but…/ Well, I must say…/ What do you think of
/about…?/I think/don’t think…?/ What’s your
opinion about…?/ In my opinion…/
- if clauses
ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๖
ชั้น

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
- so…that/such…that
- too to…/enough to…
- on the other hand,…
- other (s)/another/the other (s)
- คาสันธาน (conjunctions) because/and/so/but/
however/because of/due to/owing to etc.
- Infinitive pronouns : some, any, someone, anyone,
everyone, one, ones etc.
- Tenses : present simple/present continuous/
present perfect/past simple/future tense etc.
- Simple sentence/Compound sentence/Complex
sentence

ตัวชี้วดั

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน

๒. ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา และ
คาชี้แจง ตามสถานการณ์

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุ ภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ ที่
ใช้แนะนาตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตวั และ
สานวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
คาขอร้อง คาแนะนา และคาชี้แจง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๗
ชั้น

ม.๒

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some
help?/ What can I do to help?/ Would you like any
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ และให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่
ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม
ฟังหรื ออ่าน
๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่างๆ
มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง ดี
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
อย่างเหมาะสม
ชีวติ ประจาวัน เช่น
Nice/ Very nice./ Well done!/ Congratulations.
I like… because… / I love…because…/
I feel… because…
I think…/ I believe…/ I agree/disagree…
I don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!
etc.
๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ตนเอง เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั และ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน แทรกอย่างสุ ภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ ที่
อย่างเหมาะสม
ใช้แนะนาตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตวั และ
สานวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่ องใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
ตัวชี้วดั
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๘
ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา
คาชี้แจง และคาอธิบายตาม
สถานการณ์
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่านอย่าง
เหมาะสม
๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิ บาย

ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
Please…/…, please./ I’d like…/ I need… /
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./
Certainly./ Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./
Need some help?/ What can I do to help?/
Would you like any help?/ I’m afraid…/
I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
และให้ขอ้ มูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง ดี
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on… / I
like…because…/ I love…because…/ I feel…
because…/ I think…/ I believe…/ I agree/
disagree…/ I’m afraid I don’t like…/ I don’t
believe…/ I have no idea…/ Oh no!
etc.

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๓๙
ชั้น
ม.๓

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุ ภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความ
สนใจในชีวิตประจาวัน
๒. ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บาย ที่มีข้ นั ตอน
คาชี้แจง และคาอธิบายอย่างเหมาะสม ซับซ้อน
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./
Yes, of course./ Sure./ Go right ahead./ Need some
help?/ What can I do to help?/ Would you like any
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล คาศัพท์ สานวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอ
อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความ และให้ขอ้ มูล อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน
อย่างเหมาะสม
๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
เรื่ องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์
มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง ดี
และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
ชีวติ ประจาวัน เช่น
Nice./ Very nice./ Well done!/ Congratulations on... /
I like…because…/ I love… because… /
I feel… because…I think…/ I believe…/
I agree/disagree…/ I’m afraid …/ I don’t like… I
don’t believe…/ I have no idea…/ Oh no!
etc.
ตัวชี้วดั
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆใกล้ตวั
สถานการณ์ ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความ
สนใจของสังคมและสื่ อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๐
ชั้น
ม.๔-๖

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอย่างสุ ภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่ องใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน การสนทนา/เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ
ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
๒. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย ที่มีข้ นั ตอน
คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บาย อย่าง ซับซ้อน
คล่องแคล่ว
๓.พูดและเขียนแสดงความต้องการ
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลอง ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
หรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม Please…/…, please./ I’d like…/ I need…/
May/Can/Could…?/Would you please…?Yes,../
Please do. /Certainly./ Yes, of course./Sure./ Need
some help?/ What can I do to help?/ Would you like
any help?/ If you like I could…/ What can I do to
help?/ Would you like any help?/ Would you like me
to help you?/ If you need anything, please…/ Is there
anything I can do?/ I’ll do it for you./ I’m afraid…/
I’m sorry, but…/ Sorry, but…
etc.
๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล คาศัพท์ สานวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอ
บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ
และให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน ฟังและอ่าน
อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วดั
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ
ของสังคม และสื่ อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๑
ชั้น

ตัวชี้วดั
๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก
และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ กิจกรรม
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสี ยใจ
มีความสุ ข เศร้า หิ ว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสี ยงดัง ดี
ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น
Nice./Very nice./Well done!/Congratulations on…
I like… because…/ I love… because…/
I feel… because…/I think…/I believe…/
I agree/disagree…/ I’m afraid I don’t like…/
I don’t believe…/I have no idea…/ Oh no!
etc.

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน
ชั้น

ตัวชี้วดั

ม.๑

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิ จวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อม ใกล้
ตัว

ม.๒

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อม
ใกล้ตวั เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
เรี ยน การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสื อ การ
ท่องเที่ยว
๒. พูด/เขียน สรุ ปใจความสาคัญ/
การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ
แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการ
เรื่ อง/เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจ เช่น ประสบการณ์
วิเคราะห์เรื่ อง/เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง
สนใจของสังคม
๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อเรื่ องต่างๆ ใกล้ เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ตนเอง กิจวัตรประจาวัน
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจของ
ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่ สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๒
ชั้น

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง

อยูใ่ นความสนใจของสังคม

ม.๓

ม.๔-๖

เล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสื อ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/ การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่ อง
แก่นสาระ หัวข้อเรื่ อง (topic) ที่ได้จาก การวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจ
การวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง
ในความสนใจของสังคม
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั
เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั และประสบการณ์
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์/ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม เช่น
เหตุการณ์ / เรื่ อง/ ประเด็นต่างๆ ที่ การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
อยูใ่ นความสนใจของสังคม
ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสื อ การท่องเที่ยว
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/ การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่ อง
แก่นสาระ หัวข้อเรื่ องที่ได้จากการ
การวิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูใ่ น
วิเคราะห์เรื่ อง/ข่าว/เหตุการณ์/
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์
สถานการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจของ สถานการณ์ต่างๆ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง
สังคม
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์
เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ
๑. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของ
เหตุการณ์ เรื่ องและประเด็นต่างๆ
สังคม เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การ
ตามความสนใจของสังคม
เล่นกีฬา/ดนตรี การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การ
เลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสื อ การท่องเที่ยว การศึกษา
สภาพสังคม เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุ ปใจความสาคัญ/ การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๓
ชั้น

ตัวชี้วดั
แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่ อง
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และ
โลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การวิเคราะห์เรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ
การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลประกอบและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคม และโลก

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ชั้น
ม.๑

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางในการสนทนา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนาตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรื อ
ปฏิเสธ
๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล
วัน ความเป็ นมาและความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ
สาคัญ ชีวติ ความเป็ นอยู่ และประเพณี ชีวติ ความเป็ นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา
ของเจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
วัฒนธรรมตามความสนใจ
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
วันวาเลนไทน์
ตัวชี้วดั
๑.ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
สุ ภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๔
ชั้น
ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา

๒. อธิ บายเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ และประเพณี ของ
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ

ม.๓

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางในการสนทนา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนาตนเอง การ
สัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรื อ
ปฏิเสธ
ความเป็ นมาและความสาคัญของเทศกาล วันสาคัญ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ และประเพณี ของเจ้าของภาษา

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
วันวาเลนไทน์
๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยา
การเลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางในการ
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม สนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
ภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้
เจ้าของภาษา
สี หน้าท่าทางประกอบ การพูด ขณะแนะนาตนเอง
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึกชอบ/
ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ
หรื อปฏิเสธ
๒. อธิ บายเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของ
เจ้าของภาษา
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
วัฒนธรรมตามความสนใจ
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ
วันขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่
วันวาเลนไทน์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๕
ชั้น
ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยา
ท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล
โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การเลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางในการ
สนทนา ระดับของภาษา มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ
ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ
การพูดขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
การแสดงความ รู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร
การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
วิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้าของภาษา

๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ และที่มาของ
ขนบธรรมเนียม และประเพณี ของ
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่ วม แนะนา และจัดกิจกรรมทาง กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่ องจากภาพยนตร์
บทบาทสมมุติ ละครสั้น วันขอบคุณพระเจ้า
วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์
สาระที่ ๒

ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
๑. บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยค
ชนิดต่างๆ การใช้เครื่ องหมายวรรค
ตอน และการลาดับคาตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
๒. เปรี ยบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันสาคัญ และชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษากับของไทย

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยง
ประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย
การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการลาดับคาตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล
งานฉลอง วันสาคัญ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
เจ้าของภาษากับของไทย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๖
ชั้น
ม.๒

ม.๓

ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. เปรี ยบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ลาดับคาตามโครงสร้างประโยค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๒ เปรี ยบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย
๑. เปรี ยบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ และการ
ลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
๒. เปรี ยบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวติ
ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้
อย่างเหมาะสม
๑. อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ
สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบท
กลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวติ
ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมี
เหตุผล

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การเปรี ยบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่ องหมายวรรค
ตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
การเปรี ยบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
การเปรี ยบเทียบและการอธิบายความเหมือน/ความ
แตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆ
ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอนและการลาดับคาตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
การเปรี ยบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย
การนาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้
การอธิ บาย/การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย
สุ ภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย
การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย การนาวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาไปใช้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๗
สาระที่ ๓ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อนื่
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ และ
นาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ และ
นาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ และ
นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
๑. ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป และการนาเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น
การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป และการนาเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น
การค้นคว้า การรวบรวม การสรุ ป และการนาเสนอ
ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น
การค้นคว้า/การสื บค้น การบันทึก การสรุ ป การ
แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ

สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ชั้น
ม.๑

ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
๑. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/ การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
ห้องเรี ยนและสถานศึกษา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๘
ชั้น
ม.๒

ม.๓

ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา และชุมชน
๑. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
๑. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม

สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา และชุมชน
การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
การใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์
จาลองเสมือนจริ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม

สาระที่ ๔ ภาษากับความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ชั้น
ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วดั
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/
ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/
ค้นคว้า รวบรวมและสรุ ปความรู้ /
ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร ของโรงเรี ยนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยน เช่น
การทาหนังสื อเล่มเล็กแนะนาโรงเรี ยน การทา
แผ่นปลิว ป้ ายคาขวัญ คาเชิญชวนแนะนาโรงเรี ยน
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๔๙
ชั้น
ม.๓

ม.๔-๖

ตัวชี้วดั
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/
ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน
และท้องถิ่น เป็ นภาษาต่างประเทศ

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/การค้นคว้า
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน
และท้องถิ่น เช่น การทาหนังสื อเล่มเล็กแนะนา
โรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น การทาแผ่นปลิว ป้ าย
คาขวัญ คาเชิญชวนแนะนา โรงเรี ยนและสถานที่
สาคัญในชุมชนและท้องถิ่น การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น เป็ น
ภาษาอังกฤษ
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น/การค้นคว้า
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ป ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่ อและแหล่ง ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
การเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
๒. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และ
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็ น
ประเทศชาติ เช่น การทาหนังสื อเล่มเล็กแนะนา
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติ การทาแผ่น
ปลิว ป้ ายคาขวัญ คาเชิญชวนแนะนาโรงเรี ยน
สถานที่สาคัญในชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติ การ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรี ยน ชุมชน ท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็ นภาษาอังกฤษ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๐
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รายวิชาพืน้ ฐาน
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
อ๒๐๒๐๑ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๑

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน ๔๐ ชัว่ โมง

๑.๐

หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพืน้ ฐาน
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
อ๓๐๒๐๑ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๑
อ๓๐๒๐๒ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๒
อ๓๐๒๐๓ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๓
อ๓๐๒๐๔ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๔
อ๓๐๒๐๕ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๕
อ๓๐๒๐๖ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๖
ข๒๐๒๐๑ ภาษาเขมร
ข๓๐๒๐๑ ภาษาเขมร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๕

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๑

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เรียนที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๑๑๐๑ ภาค
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู ้สาขาวิชา
ต่างๆ โดยปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่ายๆระบุหวั ข้อ ใจความสาคัญ สื่ อที่ไม่เป็ น
ความเรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และที่เป็ นความเรี ยงประเภทสิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา
เพลง นิทาน บทความสั้นๆ ที่อ่านและฟังในเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อ
ขาย สุ ขภาพ อากาศ ออกเสี ยงคา วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้นๆ ตามหลักการออกเสี ยง สนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คาขอร้องให้คาแนะนา แสดงความต้องการ ขอ-ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ
แสดงความรู้สึก พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันประสบการณ์
บรรยายความสาคัญของเทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ
มีทกั ษะในการสื่ อสาร ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีวนิ ยั ใน
ตนเองและมีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๑/๑, ต๑.๑ ม.๑/๒, ต๑.๑ ม.๑/๓, ต๑.๑ ม.๑/๔
ต๑.๒ ม.๑/๑, ต๑.๒ ม.๑/๒, ต๑.๒ ม.๑/๓, ต๑.๒ ม.๑/๔, ต๑.๒ ม.๑/๕
ต๑.๓ ม.๑/๑, ต๑.๓ ม.๑/๒, ต๑.๓ ม.๑/๓
ต๒.๑ ม.๑/๑, ต๒.๑ ม.๑/๒, ต๒.๑ ม.๑/๓
ต๒.๒ ม.๑/๑, ต๒.๒ ม.๑/๒
ต๓.๑ ม.๑/๑
ต๔.๑ ม.๑/๑
ต๔.๒ ม๑/๑

รวม ๒๐ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๓

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เรียนที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๑๑๐๒ ภาค
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่างๆโดยปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่ายๆระบุหวั ข้อ ใจความสาคัญ ตีความ
และถ่ายโอนสื่ อที่ไม่เป็ นความเรี ยง ตาราง กราฟ แผนภูมิ ป้ ายสัญลักษณ์ และที่เป็ นความเรี ยงประเภท
สิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า ฉลากยา โฆษณา เว็บไซท์ บทสนทนา เพลง นิทาน เรื่ องสั้นง่ายๆ ที่อ่านและฟัง ใน
เรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อขายสุ ขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพ อากาศ
สิ่ งแวดล้อม ออกเสี ยงคา วลี ประโยคบทสนทนา บทอ่านสั้นๆ บทร้อยกรองสั้นๆ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
แสดงความต้องการ ขอ-ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความคิดเห็น ด้วยการใช้คาศัพท์
สานวนภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญ แสดงความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลสั้นๆเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน สิ่ งแวดล้อม เหตุการณ์ที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
เปรี ยบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องไทย และของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิดให้เหตุผล รักความ
เป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒
รวม ๒๐ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๑/๑, ต๑.๑ ม.๑/๒, ต๑.๑ ม.๑/๓, ต๑.๑ ม.๑/๔
ต๑.๒ ม.๑/๑, ต๑.๒ ม.๑/๒, ต๑.๒ ม.๑/๓, ต๑.๒ ม.๑/๔, ต๑.๒ ม.๑/๕
ต๑.๓ ม.๑/๑, ต๑.๓ ม.๑/๒, ต๑.๓ ม.๑/๓
ต๒.๑ ม.๑/๑, ต๒.๑ ม.๑/๒, ต๒.๑ ม.๑/๓
ต๒.๒ ม.๑/๑, ต๒.๒ ม.๑/๒
ต๓.๑ ม.๑/๑
ต๔.๑ ม.๑/๑
ต๔.๒ ม๑/๑

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๕

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เรียนที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๒๑๐๑ ภาค
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ งทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้สาขาวิชา
ต่างๆ โดยปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่ายๆ ระบุหวั ข้อ ใจความสาคัญ สื่ อที่ไม่เป็ นความ
เรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และที่เป็ นความเรี ยงประเภทสิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า โฆษณา เว็บไซท์ บทสนทนา เพลง
นิทาน บทความสั้นๆ ที่อ่านและฟังในเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อขาย สุ ขภาพ
อากาศ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสี ยง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา แสดงความ
ต้องการ ขอ-ตอบรับ ปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความรู ้สึก -ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ โดย
ใช้คาศัพท์ สานวนภาษาอย่างถูกต้อง พูดและเขียนบรรยายสรุ ปใจความสาคัญเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ มารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรี ยบเทียบวัฒนธรรม
ประเพณี ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องไทย และของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิดให้เหตุผล รักความเป็ นไทยและมีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒
รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๒/๑, ต๑.๑ ม.๒/๒, ต๑.๑ ม.๒/๓, ต๑.๑ ม.๒/๔
ต๑.๒ ม.๒/๑, ต๑.๒ ม.๒/๒, ต๑.๒ ม.๒/๓, ต๑.๒ ม.๒/๔, ต๑.๒ ม.๒/๕
ต๑.๓ ม.๒/๑, ต๑.๓ ม.๒/๒, ต๑.๓ ม.๒/๓
ต๒.๑ ม.๒/๑, ต๒.๑ ม.๒/๒, ต๒.๑ ม.๒/๓
ต๒.๒ ม.๒/๑, ต๒.๒ ม.๒/๒
ต๓.๑ ม.๒/๑
ต๔.๑ ม.๒/๑
ต๔.๒ ม๒/๑, ต๔.๒ ม.๒/๒

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ ง ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู ้สาขาวิชาต่างๆ โดยปฏิบตั ิตามคาสั่ง
คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง ระบุหวั ข้อ ใจความสาคัญ สื่ อที่ไม่เป็ นความเรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และที่เป็ น
ความเรี ยงประเภทสิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้นๆ ที่อ่าน
และฟังในเรื่ องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อขาย สุ ขภาพ อากาศ อ่านออกเสี ยง
ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสี ยง สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา แสดงความต้องการ ขอ-ตอบรับ ปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดง
ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ พูดและเขียนบรรยายสรุ ปใจความสาคัญเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจาวัน ประสบการณ์ มารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรี ยบเทียบ
วัฒนธรรมประเพณี ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องไทย และของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วม
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีทกั ษะการคิดให้เหตุผล รักความเป็ นไทยและมีจิต
สาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๒/๑, ต๑.๑ ม.๒/๒, ต๑.๑ ม.๒/๓, ต๑.๑ ม.๒/๔
ต๑.๒ ม.๒/๑, ต๑.๒ ม.๒/๒, ต๑.๒ ม.๒/๓, ต๑.๒ ม.๒/๔, ต๑.๒ ม.๒/๕
ต๑.๓ ม.๒/๑, ต๑.๓ ม.๒/๒, ต๑.๓ ม.๒/๓
ต๒.๑ ม.๒/๑, ต๒.๑ ม.๒/๒, ต๒.๑ ม.๒/๓
ต๒.๒ ม.๒/๑, ต๒.๒ ม.๒/๒
ต๓.๑ ม.๒/๑
ต๔.๑ ม.๒/๑
ต๔.๒ ม๒/๑, ต๔.๒ ม.๒/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เรียนที่ ๑
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๑ ภาค
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และท่าทาง สื่ อสารตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน การสมัครงาน ขอ และให้ขอ้ มูล ความช่วยเหลือ และบริ การ
ผูอ้ ื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยง คา วลี ใช้ประโยคคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
คาอธิ บาย อ่านข้อความที่ซบั ซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่ องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็ นความเรี ยง และไม่เป็ นความ
เรี ยงจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิค ในเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สุ ขภาพ
การศึกษา ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองในรู ปแบบต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นความต้องการความรู ้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ
เปรี ยบเทียบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวันท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ การศึกษา
การทางานเทคโนโลยี งานประเพณี วันสาคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติม และเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น มีจิตสาธารณะ มีวนิ ยั ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๓/๑, ต๑.๑ ม.๓/๒, ต๑.๑ ม.๓/๓, ต๑.๑ ม.๓/๔
ต๑.๒ ม.๓/๑, ต๑.๒ ม.๓/๒, ต๑.๒ ม.๓/๓, ต๑.๒ ม.๓/๔, ต๑.๒ ม.๓/๕
ต๑.๓ ม.๓/๑, ต๑.๓ ม.๓/๒, ต๑.๓ ม.๓/๓
ต๒.๑ ม.๓/๑, ต๒.๑ ม.๓/๒, ต๒.๑ ม.๓/๓
ต๒.๒ ม.๓/๑, ต๒.๒ ม.๓/๒
ต๓.๑ ม.๓/๑
ต๔.๑ ม.๓/๑
ต๔.๒ ม๓/๑, ต๔.๒ ม.๓/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๕๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง และท่าทาง สื่ อสารตามมารยาทสังคม ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการเรี ยน การปฏิบตั ิงาน การสมัครงาน ขอ และให้ขอ้ มูล ความช่วยเหลือ และบริ การ
ผูอ้ ื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยง คา วลี ใช้ประโยคคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
คาอธิ บาย อ่านข้อความที่ซบั ซ้อน ข้อมูล บทอ่าน เรื่ องราวสั้นๆ ทั้งที่เป็ นความเรี ยง และไม่เป็ นความ
เรี ยงจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิค ในเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สุ ขภาพ
การศึกษา ประวัติศาสตร์ และอื่นๆ แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองในรู ปแบบต่างๆ แสดงความ
คิดเห็นความต้องการความรู ้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลง บทละครสั้นๆ
เปรี ยบเทียบข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวันท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ การศึกษา
การทางานเทคโนโลยี งานประเพณี วันสาคัญของชาติ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เห็น
คุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติม และเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น มีจิตสาธารณะ มีวนิ ยั ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม.๓/๑, ต๑.๑ ม.๓/๒, ต๑.๑ ม.๓/๓, ต๑.๑ ม.๓/๔
ต๑.๒ ม.๓/๑, ต๑.๒ ม.๓/๒, ต๑.๒ ม.๓/๓, ต๑.๒ ม.๓/๔, ต๑.๒ ม.๓/๕
ต๑.๓ ม.๓/๑, ต๑.๓ ม.๓/๒, ต๑.๓ ม.๓/๓
ต๒.๑ ม.๓/๑, ต๒.๑ ม.๓/๒, ต๒.๑ ม.๓/๓
ต๒.๒ ม.๓/๑, ต๒.๒ ม.๓/๒
ต๓.๑ ม.๓/๑
ต๔.๑ ม.๓/๑
ต๔.๒ ม๓/๑, ต๔.๒ ม.๓/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
เรียนที่ ๑/๒
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๒๑๑๐๑ ภาค
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

ศึกษารู ปแบบของภาษาที่ใช้ในการพูด ซึ่ งอาจเป็ นทั้งระดับคา วลี สานวน ประโยค และข้อความ
รวมทั้งองค์ประกอบอื่นเช่น การแสดงความนับถือ ศึกษาและฝึ กการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ การลงเสี ยงหนัก
ของพยางค์ในคาและประโยค การใช้ทานองเสี ยงเพื่อสื่ อความหมาย การพูดซ้ า ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์
ที่กาหนดและเรื่ องในชีวิตประจาวัน และแลกเปลี่ยนข่าวสารฝึ กและสร้างทักษะด้านการฟัง – พูด ในระดับที่
สู ง ฝึ กสนทนา การรายงานปากเปล่า การอภิปราย การสัมภาษณ์ การจดบันทึก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ ตีความ
เรื่ องที่เป็ นสารคดี / เลือกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บายในคู่มือการใช้งาน
อธิ บายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จริ ง หรื อจาลองในห้องเรี ยน โดยใช้ภาษาสื่ อสาร น้ าเสี ยง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาท
สังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม. ๔/๑, ต๑.๑ ม. ๔/๒, ต๑.๑ ม. ๔/๓, ต๑.๑ ม. ๔/๔
ต๑.๒ ม. ๔/๑, ต๑.๒ ม. ๔/๑, ต๑.๒ ม. ๔/๓, ต๑.๒ ม. ๔/๔, ต๑.๒ ม. ๔/๕
ต๑.๓ ม. ๔/๑, ต๑.๓ ม. ๔/๒, ต๑.๓ ม. ๔/๓
ต๒.๑ ม. ๔/๑, ต๒.๑ ม. ๔/๒, ต๒.๑ ม. ๔/๓
ต๒.๒ ม. ๔/๑, ต๒.๒ ม. ๔/๒
ต๓.๑ ม. ๔/๑
ต๔.๑ ม. ๔/๑
ต๔.๒ ม. ๔/๑, ต๔.๒ ม. ๔/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๓ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๑๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ ตีความ
เรื่ องที่เป็ นสารคดี / เลือกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บายในคู่มือการใช้งาน
อธิ บายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู ้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จริ ง หรื อจาลองในห้องเรี ยน โดยใช้ภาษาสื่ อสาร น้ าเสี ยง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาท
สังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม. ๔/๑, ต๑.๑ ม. ๔/๒, ต๑.๑ ม. ๔/๓, ต๑.๑ ม. ๔/๔
ต๑.๒ ม. ๔/๑, ต๑.๒ ม. ๔/๒, ต๑.๒ ม. ๔/๓, ต๑.๒ ม. ๔/๔, ต๑.๒ ม. ๔/๕
ต๑.๓ ม. ๔/๑, ต๑.๓ ม. ๔/๒, ต๑.๓ ม. ๔/๓
ต๒.๑ ม. ๔/๑, ต๒.๑ ม. ๔/๒
ต๒.๒ ม. ๔/๑, ต๒.๒ ม. ๔/๒
ต๓.๑ ม. ๔/๑
ต๔.๑ ม. ๔/๑
ต๔.๒ ม. ๔/๑, ต๔.๒ ม. ๔/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบตั ิ
ตามคาอธิ บาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิ บาย และให้คาแนะนา
อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน สื่ อสารแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรื อ
สถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ นาเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
ในการสื่ อสารในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒
รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม. ๕/๑, ต๑.๑ ม. ๕/๒, ต๑.๑ ม. ๕/๓, ต๑.๑ ม. ๕/๔
ต๑.๒ ม. ๕/๑, ต๑.๑ ม. ๕/๒, ต๑.๑ ม. ๕/๓, ต๑.๑ ม. ๕/๔, ต๑.๑ ม. ๕/๕
ต๑.๓ ม. ๕/๑, ต๑.๓ ม. ๕/๒,ต๑.๓ ม. ๕/, ๓
ต๒.๑ ม. ๕/๑, ต๒.๑ ม. ๕/๒, ต๒.๑ ม. ๕/๓
ต๒.๒ ม. ๕/๑, ต๒.๒ ม. ๕/๒
ต๓.๑ ม. ๕/๑
ต๔.๑ ม. ๕/๑
ต๔.๒ ม. ๕/๑, ต๒.๒ ม. ๕/๒

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบตั ิ
ตามคาอธิ บาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน เลือกและใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิ บาย และให้คาแนะนา
อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน สื่ อสารแสดง
ความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรื อ
สถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ นาเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟังและอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
ในการสื่ อสารในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒
รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม. ๕/๑, ต๑.๑ ม. ๕/๒, ต๑.๑ ม. ๕/๓, ต๑.๑ ม. ๕/๔
ต๑.๒ ม. ๕/๑, ต๑.๒ ม. ๕/๒, ต๑.๒ ม. ๕/๓, ต๑.๒ ม. ๕/๔, ต๑.๒ ม. ๕/๕
ต๑.๓ ม. ๕/๑, ต๑.๓ ม. ๕/๒, ต๑.๓ ม. ๕/๓
ต๒.๑ ม. ๕/๑, ต๒.๑ ม. ๕/๒, ต๒.๑ ม. ๕/๓
ต๒.๒ ม. ๕/๑, ต๒.๒ ม. ๕/๒
ต๓.๑ ม. ๕/๑
ต๔.๑ ม. ๕/๑
ต๔.๒ ม. ๕/๑, ต๔.๒ ม. ๕/๒

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ปฏิ บ ตั ิ ตามค าแนะนาในคู่ มื อการใช้งานต่ างๆ เลื อกและใช้ค าขอร้ อง ค าชี้ แจง ค าอธิ บ าย และค า
บรรยาย ให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิ เสธการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในสถานการณ์ จาลองหรื อสถานการณ์ จริ ง อย่างเหมาะสม อธิ บ าย ระบุ และเขี ย นประโยค
ข้อความให้สั มพันธ์ กบั สื่ อที่ ไม่ ใช่ ค วามเรี ยงรู ป แบบต่ างๆ ที่ อ่าน วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ าง
ระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิ ต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิ ด ความเชื่ อ
ที่มาของขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
สื บค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกสรุ ป นาเสนอความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ อื่นจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็ นภาษาต่างประเทศ สื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมในสถานการณ์จริ ง/สถานการจาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุ มชนและสังคม เพื่อขอ
และให้ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์
ตีความ สะท้อนความรู ้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
รวมทั้งสรุ ป ใจความส าคัญ แก่ นสาระที่ ได้จากการวิเคราะห์ เรื่ องที่ เป็ นสารคดี และบันเทิ งคดี กิ จกรรม
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ ประสบการณ์ สถานการณ์ ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจอย่างมี
เหตุ ผ ล เข้า ร่ ว ม แนะน า และจัด กิ จ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรมอย่า งเหมาะสมโดยเลื อ กใช้ภ าษา
น้ าเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๖
มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต๑.๑ ม. ๖/๑, ต๑.๑ ม. ๖/๒, ต๑.๑ ม. ๖/๓, ต๑.๑ ม. ๖/๔
ต๑.๒ ม. ๖/๑, ต๑.๒ ม. ๖/๒, ต๑.๒ ม. ๖/๓, ต๑.๒ ม. ๖/๔, ต๑.๒ ม. ๖/๕
ต๑.๓ ม. ๖/๑, ต๑.๓ ม. ๖/๒, ต๑.๓ ม. ๖/๓
ต๒.๑ ม. ๖/๑, ต๒.๑ ม. ๖/๒, ต๒.๑ ม. ๖/๓
ต๒.๒ ม. ๖/๑, ต๒.๒ ม. ๖/๒
ต๓.๑ ม. ๖/๑
ต๔.๑ ม. ๖/๑
ต๔.๒ ม. ๖/๑, ต๔.๒ ม. ๖/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
เวลา ๒ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๓๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑.๐ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ปฏิ บ ตั ิ ตามค าแนะนาในคู่ มื อการใช้งานต่ างๆ เลื อกและใช้ค าขอร้ อง ค าชี้ แจง ค าอธิ บ าย และค า
บรรยาย ให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิ เสธการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในสถานการณ์ จาลองหรื อสถานการณ์ จริ ง อย่างเหมาะสม อธิ บ าย ระบุ และเขี ย นประโยค
ข้อความให้สั มพันธ์ กบั สื่ อที่ ไม่ ใช่ ค วามเรี ยงรู ป แบบต่ างๆ ที่ อ่าน วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ าง
ระหว่างโครงสร้ างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต บทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อ
ที่มาของขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
สื บค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกสรุ ป นาเสนอความรู้ /ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ อื่นจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็ นภาษาต่างประเทศ สื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมในสถานการณ์จริ ง/สถานการจาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อขอ
และให้ และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์
ตีความ สะท้อนความรู ้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
รวมทั้งสรุ ป ใจความส าคัญ แก่ นสาระที่ ได้จากการวิเคราะห์ เรื่ องที่ เป็ นสารคดี และบันเทิ งคดี กิ จกรรม
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ ประสบการณ์ สถานการณ์ ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจอย่างมี
เหตุ ผ ล เข้า ร่ ว ม แนะน า และจัด กิ จ กรรมทางภาษาและวัฒ นธรรมอย่า งเหมาะสมโดยเลื อ กใช้ภ าษา
น้ าเสี ยงและกริ ยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๘

มาตรฐาน
ต ๑.๑
ต ๑.๒
ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒

ตัวชี้วดั
ต ๑.๑ ม. ๖/๑, ต ๑.๑ ม. ๖/๒, ต ๑.๑ ม. ๖/๓, ต ๑.๑ ม. ๖/๔
ต ๑.๒ ม. ๖/๑, ต ๑.๒ ม. ๖/๒, ต ๑.๒ ม. ๖/๓, ต ๑.๒ ม. ๖/๔, ต ๑.๒ ม. ๖/๕
ต ๑.๓ ม. ๖/๑, ต ๑.๓ ม. ๖/๒, ต ๑.๓ ม. ๖/๓
ต ๒.๑ ม. ๖/๑, ต ๒.๑ ม. ๖/๒, ต ๒.๑ ม. ๖/๓
ต ๒.๒ ม. ๖/๑, ต ๒.๒ ม. ๖/๒
ต ๓.๑ ม. ๖/๑
ต ๔.๑ ม. ๖/๑
ต ๔.๒ ม. ๖/๑, ต ๔.๒ ม. ๖/๒

รวม ๒๑ ตัวชี้วดั

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๖๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษารู ปแบบของภาษาที่ใช้ในการพูด ซึ่ งอาจเป็ นทั้งระดับคา วลี สานวน ประโยค และข้อความ
รวมทั้งองค์ประกอบอื่นเช่น การแสดงความนับถือ ศึกษาและฝึ กการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ การลงเสี ยงหนัก
ของพยางค์ในคาและประโยค การใช้ทานองเสี ยงเพื่อสื่ อความหมาย การพูดซ้ า ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์
ที่กาหนดและเรื่ องในชีวิตประจาวัน และแลกเปลี่ยนข่าวสารฝึ กและสร้างทักษะด้านการฟัง – พูด ในระดับที่
สู ง ฝึ กสนทนา การรายงานปากเปล่า การอภิปราย การสัมภาษณ์ การจดบันทึก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ฝึ กและสร้างทักษะในด้านการฟัง – การพูด ในระดับที่ยากขึ้นทั้งในด้านเนื้อหาและการใช้
ภาษา ฝึ กสนทนาตามวัตถุประสงค์ และหัวข้อต่าง ๆ ที่กาหนด ฝึ กแสดงความคิดเห็น โต้แย้งและวิจารณ์
ศึกษาและฝึ กทักษะในการฟัง –การพูด ในระหว่างการประชุมฝึ กการแสดงความคิดเห็น ตลอดจน การตอบ
คาถามในระหว่างการประชุม รวมทั้งการสรุ ปรายงานการประชุมด้วยปากเปล่า

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ฝึ กการ อ่าน เขียน โดยใช้ศพั ท์ สานวน และโครงสร้างประโยค อ่านข้อความสั้นๆ เขียนสื่ อ
ความหมายเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน เขียนบรรยาย เขียนเล่าเรื่ อง อ่านออกเสี ยง อ่านบทอ่าน อ่านบทร้อยกรอง
อ่านหนังสื อพิมพ์ สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน เขียนข้อความสั้น ๆ และ เขียนจดหมายส่ วนตัว
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการสื่ อความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ คล่องแคล่วและเหมาะสม และเห็น
ประโยชน์ของการเรี ยนภาษา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่ วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้กลวิธีการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน ได้แก่ การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านการใช้
พจนานุกรมหาความหมายของคาศัพท์ การเดาความหมายของคาศัพท์โดยดูจากส่ วนประกอบของคาศัพท์
จากโครงสร้างประโยคจากปริ บท เช่น คาอ้างอิง เครื่ องสัมพันธ์ความ ฯลฯ การอ่านโดยการเดาข้อความ
ล่วงหน้า การตีความ การใช้ความรู ้เดิมและความรู ้รอบตัวช่วยในอ่าน การหาความคิดหลัก ประโยคหลัก
และข้อมูลที่สนับสุ นนความคิดหลักในอนุเฉท วิธีการจดบันทึกเรื่ องที่อ่านอย่างมีระบบ ตลอดจนเห็นความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ฝึ กทักษะการเขียนประโยค การเขียนเรี ยงความ
ระดับย่อหน้า การออกแบบฟอร์ มประเภทต่าง ๆ การเขียนจดหมายส่ วนตัว การเขียน บันทึกประจาวัน การ
จดข้อความโดยย่อ การเขียนสรุ ปและย่อความจากเรื่ องที่อ่านหรื อฟัง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและฝึ กใช้ภาษาในงานสาหรับมัคคุเทศก์ เช่น การกล่าวทักทาย ต้อนรับ การอธิ บายเรื่ องราว
ต่าง ๆ การฟังและการตอบคาถาม การบรรยายประวัติของบุคคล สิ่ งของ สถานที่ ซึ่ งเป็ นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาหาร ประเพณี ทอ้ งถิ่น การให้ความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
มีการศึกษาประสบการณ์ดา้ นการเป็ นมัคคุเทศก์นอกสถานที่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาและฝึ กใช้ภาษาในงานสาหรับมัคคุเทศก์ เช่น การกล่าวทักทาย ต้อนรับ การอธิ บายเรื่ องราว
ต่าง ๆ การฟังและการตอบคาถาม การบรรยายประวัติของบุคคล สิ่ งของ สถานที่ ซึ่ งเป็ นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาหาร ประเพณี ทอ้ งถิ่น การให้ความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
มีการศึกษาประสบการณ์ดา้ นการเป็ นมัคคุเทศก์นอกสถานที่

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๗
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

เลือกและใช้ คา วลี สานวนต่างๆ ประโยค คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
มารยาททางสังคมและถูกต้องตามกาลเทศะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคาอธิ บายข้อความ บทอ่าน ข่าวสาร เรื่ อง
สั้นๆ ทั้งที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ความเรี ยง จากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในชีวติ ประจาวัน
โดยใช้กระบวนการ การเรี ยนรู ้ทางภาษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ
และกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
เพื่อให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของจ้า
ของภาษา เห็นประโยชน์การเรี ยนรู ้ภาษาในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมและ
วัฒนธรรมของจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรี ยนรู ้ภาษาในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมและเชื่อโยงกับกลุ่ม
สาระอื่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ร่วมกันและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๘
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

เลือกและใช้ คา วลี สานวนต่างๆ ประโยค คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา ได้ถูกต้องเหมาะสมกับมารยาท
ทางสังคมและถูกต้องตามกาลเทศะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนคาอธิ บายข้อความ บทอ่าน ข่าวสาร เรื่ องสั้นๆ ทั้ง
ที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ความเรี ยง จากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวัน และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในชีวติ ประจาวัน โดยใช้กระบวนการ การเรี ยนรู้ทางภาษา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ และกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
เพื่อให้เกิด ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ของจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรี ยนรู ้ภาษาในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมและ
วัฒนธรรมของจ้าของภาษา เห็นประโยชน์การเรี ยนรู ้ภาษาในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมและเชื่อโยงกับกลุ่ม
สาระอื่น เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ร่วมกันและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๙
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๙ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ใช้ภาษาและท่าทางสื่ อสารตามมารยาทสังคมไทยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล อ่านออกเสี ยงคา วลี สานวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน ทั้งที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่
ความเรี ยง แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองในรู ปแบบต่างๆ สรุ ปแสดงความคิดเห็นความรู ้สึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง เหตุการณ์สาคัญในชีวิตประจาวัน การทางาน การศึกษาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการฟังและอ่านเป็ นสานวนของตนเองได้ โดยใช้กระบวนการ การ
ทางานกลุ่ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรวบรวมข้อมูล การใช้
ภาษาได้อย่างมีความหมายตามโอกาสต่างๆ ของการสื่ อสาร การแสวงหาความเข้าใจ การนาไปใช้
เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในการสื่ อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรี ยนภาษา ใช้ภาษาเพื่อ
แสวงหาความรู้และเพลิดเพลิน มีบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกล้าแสดงออก

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๐ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ น้ าเสี ยง ความรู ้สึกของผูพ้ ดู ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษาและของไทย ฟัง พูด อ่านและเขียนข้อความ ข้อมูล
ข่าวสาร บทความ สารคดี สื่ อที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่ความเรี ยงแบบต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง สวัสดิการ การศึกษา อาชีพ
การซื้ อขาย การเดินทางและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษามารยาททางสังคมเกี่ยวกับ
เรื่ องราวต่างๆ แล้วถ่ายโอนเป็ นสานวนของตนเอง โดยใช้กระบวนการ ทักษะทางภาษา ตีความ วิเคราะห์
ปฏิบตั ิ คิดเปรี ยบเทียบ แสดงความคิดเห็นความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผล
เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ แสวงหาวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง นาเสนอข้อมูล และนาความรู ้ดา้ นภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี ไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ นอกจากจะทาให้ผเู้ รี ยน
ภาษาอังกฤษได้อย่างเพลิดเพลินแล้ว ยังจะส่ งผลทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม ในสภาพ
ความเป็ นจริ ง นอกจากนั้นทาให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอีกด้วย

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๗๙

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษาในการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริ การผูอ้ ื่น
การขอและให้ขอ้ มูล อ่านและเขียนข่าวสาร สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง บทอ่าน เรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัคร
งาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุ ปความรู ้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นที่พบเห็นจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ในชี วติ ประจาวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วัน
สาคัญของชาติ ศาสนา
โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด เห็น
คุณค่าการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้
เพิ่มเติมและเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๐

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษาในการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน การสมัครงาน การขอและให้ความช่วยเหลือและบริ การผูอ้ ื่น
การขอและให้ขอ้ มูล อ่านและเขียนข่าวสาร สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง บทอ่าน เรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ใบสมัคร
งาน ประกาศรับสมัครงาน ค้นคว้าและสรุ ปความรู ้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นที่พบเห็นจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ในชี วติ ประจาวัน ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา วัน
สาคัญของชาติ ศาสนา โดยใช้กระบวนการ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ทักษะการอ่านและเขียน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
เห็นคุณค่าการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ แสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติมและเชื่ อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๑

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้กลวิธีการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน ได้แก่ การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน การใช้
พจนานุกรมหาความหมายของคาศัพท์ การเดา ความหมายของคาศัพท์โดยดูจากส่ วนประกอบของคาศัพท์
จากโครงสร้างประโยคจากปริ บท เช่น คาอ้างอิง เครื่ องสัมพันธ์ความ ฯลฯ การอ่านโดยการเดาข้อความ
ล่วงหน้า การตีความ การใช้ความรู ้เดิมและความรู ้รอบตัวช่วยในอ่าน การหาความคิดหลัก ประโยคหลัก
และข้อมูลที่สนับสุ นนความคิดหลักในอนุ เฉท วิธีการจดบันทึกเรื่ องที่อ่านอย่างมีระบบ ฝึ กทักษะการอ่าน
เอาความ เน้นการอ่านเพื่อเข้าใจความมุ่งหมาย ความโน้มเอียงทางความเชื่อถือของผูเ้ ขียน
๑. อ่านออกเสี ยงคา วลี สานวนง่ายๆ ประโยค ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน ทั้งที่เป็ นความเรี ยงและไม่ใช่
ความเรี ยง แล้วถ่ายโอนเป็ นถ้อยคาของตนเองในรู ปแบบต่างๆ
๒. มีทกั ษะในการอ่าน และแปลความหมายเรื่ องที่อ่านได้
๓. เปรี ยบเทียบ วิจารณ์เรื่ องที่อ่านโดยใช้ความรู ้เดิมและความรู ้รอบตัว
๔.วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านได้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๒

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ฝึ กทักษะการอ่านเร็ ว การอ่านเพื่อหาข้อมูลรวมและการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะจุด อ่านข้อเขียน
ประเภทต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสื อพิมพ์ บทความ วารสาร ตาราวิชาชีพ ที่มีโครงสร้างภาษาซับซ้อน และแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่ องที่อ่าน โดยการเปรี ยบเทียบ ยกตัวอย่าง บอกข้อดีขอ้ เสี ยให้เหตุผล เพื่อสนับสุ นนข้อ
วิจารณ์ ใช้ภาษาของตนสรุ ปเรื่ องที่อ่าน ฝึ กบังคับการอ่านเร็ ว โดยการใช้สัญญาณในภาษาช่วยการอ่าน
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากบทอ่าน การตีความเนื้อหาที่อ่านที่มีภาษาสลับซับซ้อน ฝึ กอ่านงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๓

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ฟัง อ่านและดู เรื่ องสั้น เรื่ องเล่า นิทาน การ์ตูน สารคดี บทเพลงจากสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็ นสานวนของตนเอง เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ต่าง ๆที่ให้ความบันเทิงต่าง ๆ เล่นเกม ร้องเพลง หรื อจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอื่น ๆ
โดยใช้กระบวนการ การเรี ยนรู ้ทางภาษา ในการคิดเพื่ออธิบาย บรรยาย กระบวนการ
จัดการในการนาเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็น กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในการใช้
สื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้อื่น
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ภาษาในการแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่น
เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม และเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๔

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๖
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยการแปลและบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์(ฟัง พูด อ่าน เขียน) สามารถ
ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่ อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมาย อารมณ์ของภาษาเดิม พร้อมทั้งมี
ใจความครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามต้นฉบับทุกประการ อธิ บายส่ วนประกอบของประโยค คา วลี สานวน
ไวยากรณ์หรื อโครงสร้างของคาประโยคทั้งที่ซบั ซ้อนและไม่ซบั ซ้อนได้ เพื่อประกอบเป็ นความหมายและ
ใช้ในการสื่ อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี เพื่อช่วยในการสื่ อความและ
สื่ อสาร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๕

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๗
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยการแปลและบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์(ฟัง พูด อ่าน เขียน) สามารถ
ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่ อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมาย อารมณ์ของภาษาเดิม พร้อมทั้งมี
ใจความครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามต้นฉบับทุกประการ อธิ บายส่ วนประกอบของประโยค คา วลี สานวน
ไวยากรณ์หรื อโครงสร้างของคาประโยคทั้งที่ซบั ซ้อนและไม่ซบั ซ้อนได้ เพื่อประกอบเป็ นความหมายและ
ใช้ในการสื่ อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี เพื่อช่วยในการสื่ อความและ
สื่ อสาร

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๖

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑๘
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา อ๓๐๒๐๑๘ ภาคเรียนที่ ๑/๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ฝึ กการใช้ทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลในการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นงานเขียนเฉพาะด้าน ประเภทข่าว งานวิชาการสาขาต่าง ๆ และงานธุ รกิจ
โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมสาหรับวงการนั้น ๆ ฝึ กวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในการแปล และฝึ กวิธีการ
ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๗

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาเขมร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา ขร ๒๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใช้ภาษาในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชา
ต่างๆ โดยปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่ายๆระบุหวั ข้อ ใจความสาคัญ สื่ อที่ไม่เป็ น
ความเรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และที่เป็ นความเรี ยงประเภทสิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา
เพลง นิทาน บทความสั้นๆ ที่อ่านและฟังในเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อ
ขาย สุ ขภาพ อากาศ ออกเสี ยงคา วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้นๆ ตามหลักการออกเสี ยง สนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คาขอร้องให้คาแนะนา แสดงความต้องการ ขอ-ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ
แสดงความรู ้สึก พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจาวันประสบการณ์
บรรยายความสาคัญของเทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาเขมร มีทกั ษะในการสื่ อสาร ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มีวินยั ในตนเอง
และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. ใช้ภาษา น้ าเสี ยง กริ ยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่ อสารในสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จริ งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
๒. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจงง่ายๆได้
๓. อ่านและฟังในเรื่ องราวเกี่ยวกับ สื่ อที่ไม่เป็ นความเรี ยง ป้ าย สัญลักษณ์ และที่เป็ นความเรี ยง
ประเภทสิ่ งพิมพ์ ฉลากสิ นค้า โฆษณา เว็บไซต์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้นๆ ที่
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อขาย สุ ขภาพ อากาศได้
๔. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คาขอร้องให้คาแนะนา แสดงความต้องการ ขอ-ตอบรับ ตอบปฏิเสธ
ความช่วยเหลือ แสดงความรู ้สึก พูดและเขียนบรรยาย สรุ ปใจความสาคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจาวันประสบการณ์ได้
๕. บรรยายความสาคัญของเทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจได้
๖. มีทกั ษะในการสื่ อสาร ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มีวินยั ในตนเองและมีจิตสาธารณะ
รวม ๖ ผลการเรียนรู้
โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๘

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ภาษาเขมร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง/สั ปดาห์

กลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
รหัสวิชา ขร ๓๐๒๐๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ ตีความ
เรื่ องที่เป็ นสารคดี / เลือกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิ บายในคู่มือการใช้งาน
อธิ บายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาเขมรและภาษาไทย
สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู ้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล เกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จริ ง หรื อจาลองในห้องเรี ยน โดยใช้ภาษาสื่ อสาร น้ าเสี ยง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาท
สังคม ใช้ภาษาเขมรในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
ผลการเรียนรู้
๑. อ่านออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสาคัญ สรุ ปความ ตีความ
เรื่ องที่เป็ นสารคดี ได้
๒. เลือกและใช้คาขอร้อง ปฏิบตั ิตามและให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บายในคู่มือการใช้งาน อธิ บาย
และเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ได้
๓. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุ ภาษิต และบท
กลอนระหว่างภาษาเขมรและภาษาไทยได้
๔. สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น ได้
๕. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์จริ ง หรื อจาลองในห้องเรี ยน โดยใช้ภาษา
สื่ อสาร น้ าเสี ยง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ได้
๖. ใช้ภาษาเขมรในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุ ปข้อมูล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
๗. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ในการทางาน และรักความเป็ นไทย
รวม ๗ ผลการเรียนรู้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๘๙
สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นละหานทราย
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ ๑ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์
มาตรฐาน พร ๑.๑ รู ้จกั สภาพทัว่ ไปในปั จจุบนั ของชุมชนเมืองพนมรุ ้ง เขาพนมรุ ้งและปราสาทพนม
รุ ้ง
มาตรฐาน พร ๑.๒ เข้าใจ และอธิบายลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง อาณาเขต
ติดต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ของปราสาทพนมรุ ้ง
สาระที่ ๒ ประวัติ ความเป็ นมา และความสาคัญของปราสาทพนมรุ้ ง
มาตรฐาน พร ๒.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความเป็ นมาของปราสาทพนมรุ ้งและอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ ้ง
มาตรฐาน พร ๒.๒ ชื่ นชม ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และความสาคัญของปราสาทพนมรุ ้ง
สาระที่ ๓ สถาปัตยกรรมและประติมากรรม
มาตรฐาน พร ๓.๑ รู ้จกั ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมและประติมากรรมของ
ปราสาทพนมรุ ้ง
มาตรฐาน พร ๓.๒ ตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญ และเกิดความซาบซึ้ งในความงดงามทางศิลปะ
ของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทพนมรุ ้ง
สาระที่ ๔ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
มาตรฐาน พร ๔.๑ รู้จกั เข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ ของขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ปฏิบตั ิสืบทอดกันต่อมา
มาตรฐาน พร ๔.๒ ศึกษาวรรณกรรม เรื่ องบอกเล่า และบันทึกตานานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรื่ องราวของปราสาทพนมรุ ้ง
มาตรฐาน พร ๔.๓ เห็นประโยชน์ และคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
สาระที่ ๕ การท่ องเทีย่ วและการอนุรักษ์ ปราสาทพนมรุ้ ง
มาตรฐาน พร ๕.๑ มีความภาคภูมิใจ หวงแหน และเห็นคุณค่าของปราสาทพนมรุ ้ง ซึ่ งเป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
มาตรฐาน พร ๕.๒ มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ สนับสนุน การท่องเที่ยวปราสาทหิ นพนม
รุ ้งและเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป
มาตรฐาน พร ๕.๓ ให้ความร่ วมมือ และปฏิบตั ิตนเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมทัว่ ไปของ ปราสาท
พนมรุ ้ง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๐
หลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
( World - class standard school)
โครงสร้ างหลักสู ตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
IS ๑- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ชั้น ม. ๑ เทอม ๒

จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

IS ๒- การสื่ อสารและการนาเสนอ

ชั้น ม. ๒ เทอม ๑

จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
IS ๑- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ชั้น ม. ๕ เทอม ๑

จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

IS ๒- การสื่ อสารและการนาเสนอ

ชั้น ม. ๕ เทอม ๒

จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
IS ๓- การนาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๑

คาอธิบายรายวิชา

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๒
รายวิชาการศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ จานวน ๑ หน่วยกิต
------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะตั้งประเด็นปั ญหา /ตั้งคาถามในเรื่ องที่สนใจโดยเริ่ มจากตนเอง เชื่อมโยง
กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้จากศาสตร์ สาขาต่างๆ ค้นคว้า
แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม ทางานบรรลุผลตามเป้ าหมายภายในกรอบการดาเนินงานที่กาหนด
โดยการกากับดูแล ช่วยเหลือของครู อย่างต่อเนื่ อง สังเคราะห์สรุ ปองค์ความรู ้และร่ วมกันเสนอแนวคิด
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการปฏิบตั ิและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู ้
เปรี ยบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุ ป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ตั้งประเด็นปั ญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่ มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
๒. ตั้งสมมติฐานประเด็นปั ญหาที่ตนเองสนใจ
๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
๕. ตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
๖. วิเคราะห์ขอ้ ค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
๗. สังเคราะห์สรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม
๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบด้วยองค์ความรู ้จากการค้นพบ
๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๓
รายวิชาการสื่ อสารและการนาเสนอ
(Communication and Presentation)
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ จานวน ๑ หน่วยกิต
เงื่อนไขการเรี ยน: การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้มาก่อน
---------------------------------ศึกษา เรี ยบเรี ยง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็ นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียน
โครงร่ าง บทนา เนื้อเรื่ อง สรุ ป ในรู ปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คาจานวน ๒,๕๐๐ คา มีการอ้างอิง
แหล่งความรู ้ที่เชื่ อถือได้อย่างหลากหลาย เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็ นระบบ มีการ
นาเสนอในรู ปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรื อกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลากหลาย และเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ให้เป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. วางโครงร่ างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่ าง
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว ๒,๕๐๐ คา
๓. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจากประเด็นที่เลือกในรู ปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรื อกลุ่ม
(Oral panel presentation)
๔. โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๕. เผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ
๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่ งที่เรี ยนรู ้แก่สาธารณะ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๔
รายวิชาการศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ ความรู้
(Research and Knowledge Formation)
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ จานวน ๑ หน่วยกิต
เงื่อนไขการเรี ยน: การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้มาก่อน
------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ ฝึ กทักษะตั้งประเด็นปั ญหา /ตั้งคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก
ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อโต้แย้งประเด็นความรู ้ โดยใช้ความรู ้จากศาสตร์ สาขาต่างๆและ
มีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณาความน่าเชื่ อถือของ
แหล่งเรี ยนรู ้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม
สังเคราะห์สรุ ปองค์ความรู ้และร่ วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ใช้ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ด้วยกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุ ป
อภิปรายผลเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็ นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษา เห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ตั้งประเด็นปั ญหา จากสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก
๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรื อโต้แย้งประเด็นความรู ้โดยใช้ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆและ
มีทฤษฎีรองรับ
๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
๕. ตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
๖. วิเคราะห์ขอ้ ค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
๗. สังเคราะห์สรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม
๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบด้วยองค์ความรู ้จากการค้นพบ

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๕
รายวิชาการสื่ อสารและการนาเสนอ
(Communication and Presentation)
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ จานวน ๑ หน่วยกิต
------------------------------------------------ศึกษา เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS๑ (Research and Knowledge
Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก โดยเขียนโครงร่ าง บทนา เนื้อเรื่ อง สรุ ป ในรู ปของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็ นภาษาไทยความยาว จานวน ๔,๐๐๐ คา หรื อ เป็ นภาษาอังกฤษ ความ
ยาว ๒,๐๐๐ คา มีการอ้างอิงแหล่งความรู ้ที่เชื่ อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดสื่ อสาร นาเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็ นระบบ มีการนาเสนอใน
รู ปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรื อกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมี
การเผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ให้เป็ นประโยชน์แก่
สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๑. วางโครงร่ างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่ าง
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็ นภาษาไทยความยาว ๔,๐๐๐ คา หรื อ ภาษาอังกฤษ ความยาว
๒,๕๐๐ คา
๓. นาเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุ ปจากประเด็นที่เลือกในรู ปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรื อกลุ่ม
(Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
๔. เผยแพร่ ผลงานสู่ สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference, social
media online
๕. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ให้เป็ นประโยชน์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔๙๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์ )
---------------------------------เป็ นกิจกรรมที่นาความรู้ หรื อประยุกต์ใช้ความรู ้จากสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้จากรายวิชา
เพิ่มเติม (IS๑,IS๒) ไปสู่ การปฏิบตั ิ ในการสร้างสรรค์ โครงงาน /โครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรื อบริ การสังคม ชุมชน ประเทศหรื อสังคมโลก มีการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ วาง
แผนการทางาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อ
โครงงาน/โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์ เป็ นกิจกรรมจิตอาสาที่
ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็ นกิจกรรมที่ให้มีความตระหนักรู ้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
เป้าหมายการดาเนินกิจกรรม
๑. วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรี ยนใน IS๑ และ IS๒ เพื่อกาหนดแนวทางไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม (Public service)
๒. เขียนเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบตั ิโครงงาน / โครงการ
๓. ปฏิบตั ิตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบตั ิโครงงาน/โครงการ
๔. ร่ วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบตั ิโครงงาน/โครงการ
๕ สรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อผลการปฏิบตั ิงาน
หรื อกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับความสนใจ
ระดับชั้นของผูเ้ รี ยน และบริ บทความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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๔๙๗
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็ น
มนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ทั้ง ร่ างกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม เสริ ม สร้ างให้ เป็ นผูม้ ี ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม มี
ระเบี ยบวินยั ปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึ กของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิ จกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้ รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสิ นใจ
คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้ าหมาย วางแผนชี วิตทั้งด้านการเรี ยน และอาชี พ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ กครองใน
การมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. กิจกรรมนักเรียน
เป็ นกิ จ กรรมที่ มุ่ ง พั ฒ นาความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความเป็ นผู ้น าผู ้ต ามที่ ดี ความรั บ ผิ ด ชอบ
การทางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่ วยเหลื อแบ่งปั นกัน เอื้อ
อาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ได้
ปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิ บตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ ง
การทางาน เน้นการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน บริ บท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรี ยนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม /ชมรม ได้แก่
- กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย
- กิจกรรมชุมนุมคณิ ตศาสตร์
- กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
- กิจกรรมชุมนุมสุ ขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมชุมนุมศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์
- กิจกรรมชุมนุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
- กิจกรรมแนะแนว
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๔๙๘

๓. กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสี ยสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
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๔๙๙

การจัดการเรียนรู้
การจัด การเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการส าคัญ ในการน าหลัก สู ตรสู่ ก ารปฏิ บ ัติ หลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหลักสู ตรที่มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใน การพั ฒ น าผู้ เ รี ยน ให้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ามเป้ าห มายห ลั ก สู ตร ผู้ ส อน พ ยายามคั ด ส รร
กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนรู ้โดยช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ผา่ นสาระที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ๘ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ รวมทั้งปลูกฝังเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็ นสมรรถนะสาคัญ
ให้ผเู้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
๑. หลักการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะสาคัญ
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด เชื่ อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้ ยึดประโยชน์ ที่ เกิ ดกับ ผูเ้ รี ย น กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ต้องส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ยน สามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เน้น
ให้ความสาคัญทั้งความรู ้ และคุณธรรม
๒. กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
เป็ นเครื่ องมือที่จะนาพาตนเองไปสู่ เป้ าหมายของหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน อาทิ
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการ กระบวนการสร้ างความรู้ กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ และแก้ปั ญ หา กระบวนการเรี ย นรู ้
จากประสบการณ์ จริ ง
กระบวนการปฏิบตั ิ ลงมือทาจริ ง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู้การเรี ยนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่านี้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี บรรลุ เป้ าหมายของหลัก สู ตร ดังนั้น ผูส้ อน
จึ ง
จาเป็ นต้องศึกษาทาความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลื อกใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึ งมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะ
สาคัญของผูเ้ รี ยน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
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๕๐๐
๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสู ตร ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรมี
บทบาท ดังนี้
๔.๑ บทบาทของผู้สอน
๑) ศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน
๒) กาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็ นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ออกแบบการเรี ยนรู ้ และจัดการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุ คคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย
๔) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
๕) จัดเตรี ยมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผู้เรียน
๑) กาหนดเป้ าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง
๒) เสาะแสวงหาความรู ้ เข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ ความรู ้
ตั้งคาถาม คิดหาคาตอบหรื อหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
๒) ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๓) มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มและครู
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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สื่ อการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้
ทักษะกระบวนการ และคุ ณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสู ตรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการเรี ยนรู ้ มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิม พ์ สื่ อเทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่ มีใน
ท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ของผูเ้ รี ยน
การจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ้นเอง หรื อปรับปรุ งเลื อกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่ อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถส่ งเสริ มและ
สื่ อสารให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยโรงเรี ยนได้จดั ให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
อย่างแท้จริ ง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและผูม้ ีหน้าที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรดาเนินการดังนี้
๑. จัด ให้ มี แ หล่ ง การเรี ย นรู ้ ศู น ย์สื่ อ การเรี ย นรู ้ ระบบสารสนเทศการเรี ย นรู ้ และเครื อ ข่ า ย
การเรี ยนรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพทั้ง ในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื่ อการศึ ก ษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัด ท าและจัด หาสื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ การศึ ก ษาค้น คว้าของผูเ้ รี ย น เสริ ม ความรู้ ใ ห้ ผูส้ อน
รวมทั้งจัดหาสิ่ งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
๓. เลื อ กและใช้สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเหมาะสม มี ค วามหลากหลาย สอดคล้อ ง
กับวิธีการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู ้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เลือกใช้อย่างเป็ นระบบ
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๖. จัด ให้ มี ก ารก ากับ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพเกี่ ย วกับ สื่ อ และการใช้ สื่ อ
การเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ และสม่าเสมอ
ในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุ ณภาพสื่ อการเรี ยนรู้ที่ใช้ในโรงเรี ยน จึงต้องคานึ งถึ ง
หลักการสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสู ตร วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ การออกแบบ
กิ จก รรม ก ารเรี ย น รู ้ ก ารจั ด ป ระ ส บ ก ารณ์ ให้ ผู ้ เ รี ย น เนื้ อ ห ามี ค ว าม ถู ก ต้ อ งแ ล ะ ทั น ส มั ย
ไม่กระทบความมัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รู ปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่าย
และน่าสนใจ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนต้ อ งอยู่ บ นหลั ก การพื้ น ฐานสองประการคื อ
การประเมิ น เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ย นและเพื่ อตัดสิ น ผลการเรี ย น ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ย น
ให้ประสบผลสาเร็ จนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้ วดั เพื่อให้บรรลุ ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักในการ
วัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ในทุ กระดับไม่ว่าจะเป็ นระดับ ชั้นเรี ยน ระดับสถานศึ กษา ระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ผล
การประเมินเป็ นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็ จทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยน ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้ นเรียน เป็ นการวัดและประเมินผลที่อยูใ่ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ผูส้ อน
ดาเนิ นการเป็ นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิ คการประเมินอย่างหลากหลาย เช่ น
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้ มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเองหรื อเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน ผูป้ กครองร่ วมประเมิน ในกรณี ที่ไม่ผา่ นตัวชี้วดั ให้มี การสอนซ่อมเสริ ม
การประเมิ น ระดั บ ชั้ นเรี ยนเป็ นการตรวจสอบว่ า ผู ้เรี ยนมี พ ัฒ นาการความก้ า วหน้ า ใน
การเรี ยนรู้ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อง
ได้ รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งและส่ งเสริ มในด้ า นใด นอกจากนี้ ยัง เป็ นข้ อ มู ล ให้ ผู ้ส อนใช้ ป รั บ ปรุ ง
การเรี ยนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่ อการปรั บ ปรุ งนโยบาย หลัก สู ต ร โครงการ หรื อวิธี ก ารจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจน
เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การรายงานผลการจัดการศึ กษาต่อคณะกรรมการสถานศึ ก ษา สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้ กครองและชุมชน
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๕๐๓
๓. การประเมิ น ระดั บ เขตพื้น ที่การศึ ก ษา เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นในระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของเขตพื้นที่ การศึ กษา ตามภาระความรั บผิดชอบ สามารถดาเนิ นการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จดั ทาและดาเนิ นการโดยเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อด้วยความร่ วมมือกับหน่ วยงานต้นสังกัด ในการดาเนิ นการจัดสอบ นอกจากนี้ ยงั ได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมิ น ระดั บ ชาติ เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้เรี ยนในระดับ ชาติ ต ามมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นได้ จ ัด ให้ ผู้เรี ย นทุ ก คนที่ เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็ นข้อมูลใน
การเที ยบเคี ยงคุ ณ ภาพการศึ กษาในระดับต่ าง ๆ เพื่ อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุ ณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น โรงเรี ยนได้นาไปตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ซึ่ งถื อเป็ นภาระความรับ ผิดชอบของโรงเรี ยนที่ จะต้องจัดระบบดู แลช่ วยเหลื อ ปรั บ ปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุ คคลที่ จาแนกตาม
สภาพปั ญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผูเ้ รี ยนทัว่ ไป กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า กลุ่ มผูเ้ รี ยนที่ มีปัญหาด้านวินัยและพฤติ กรรม กลุ่มผูเ้ รี ยนที่ ป ฏิ เสธโรงเรี ยน
กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิ จและสังคม กลุ่มพิการทางร่ างกายและสติปัญญา เป็ นต้น ข้อมูลจากการ
ประเมินจึงเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนในการดาเนินการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้ทนั ท่วงที เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสาเร็ จในการเรี ยน
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๕๐๔

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
******
จากการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศใช้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงได้ กาหนด
ระเบียบ ว่ าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ดังต่ อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กบั หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมวด ๑
หลักการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔ การประเมินผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามหลักการ ต่อไปนี้
๔.๑โรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ผูป้ กครอง ชุ มชน มีส่วนร่ วมในการประเมินตามลักษณะของแต่ละสาระของการเรี ยนรู ้
๔.๒ การวัดและการประเมินผลการเรี ยนต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับสาระ
มาตรฐาน ตัวชี้ วดั ชั้นปี ตัวชี้วดั ช่วงชั้นและผลการเรี ยนรู้
๔.๓ ประเมินเพื่อปรับปรุ งพัฒนาผูเ้ รี ยนและตัดสิ นผลการเรี ยน
๔.๔ วัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริ งของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
๔.๕ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินได้
๔.๖ ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างรู ปแบบการจัดการศึกษาและระหว่างโรงเรี ยน
หมวด ๒
วิธีการประเมินผล
ข้อ ๕ การประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๕.๑ การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
๕.๑.๑ แจ้งให้ผเู้ รี ยนทราบตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู้ วิธีการประเมินผล
๕.๑.๒ ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูส้ อนต้องประเมินผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
เพื่อตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นของผูเ้ รี ยน
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๕๐๕
๕.๑.๓ ระหว่างภาคเรี ยนหรื อปี ให้ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ น
ระยะ ตามตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน เพื่อให้ทราบพัฒนาการเรี ยนรู ้และสะสม
ไว้ประกอบการประเมินผลปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี
๕.๑.๔ ปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี หลังจากจบกระบวนการเรี ยนการสอนให้
ประเมินผลการเรี ยนปลายภาคหรื อปลายปี โดยประเมินตามตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับสาระ
มาตรฐาน เพื่อตรวจสอบความสามารถของผูเ้ รี ยนและใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นผ่าน
ระดับชั้น
๕.๑.๕ สัดส่ วนคะแนนระหว่างภาคเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน และ สัดส่ วนคะแนน
ระหว่างภาค : ปลายภาค กาหนดไว้ดงั นี้
สัดส่ วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = ๘๐ : ๒๐
๕.๑.๖ การประเมินให้เลือกใช้เครื่ องมืออย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ ถ้าผลการประเมินระหว่างภาคเรี ยนของนักเรี ยนรายใดต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู ้ ให้ผสู ้ อนสอนซ่อมเสริ มให้แก่นกั เรี ยนรายนั้น และผลการ
ประเมินให้ได้ไม่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ของตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู ้ นั้นๆ
กรณี การประเมินตัวชี้วดั ผลการเรี ยนรู้ ใด มีคะแนนเต็มเป็ นเลขคี่ ให้ใช้เกณฑ์
ผ่านเป็ นเลขจานวนเต็ม เช่น
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผา่ น
๓
๒
๕
๓
๗
๔
๙
๕
การประเมินระหว่างภาค
เครื่ องมือที่ใช้เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง
แบบทดสอบอัตนัย ปรนัย และเป็ นไปตามลักษณะ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู้
การประเมินปลายภาค เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบทดสอบปรนัย ใช้เวลาไม่เกิน ๑ ๒ ชัว่ โมง และ/หรื อ การปฏิบตั ิ ชิ้นงานตามลักษณะ ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
๕.๑.๗ ให้ใช้ผลการประเมินข้อ ๕.๑.๓ และ ๕.๑.๔ ในการตัดสิ นผลการเรี ยน
ของแต่ละรายวิชา
๕.๑.๘ การประเมินผลการเรี ยนตามข้อ ๕.๑.๗ ให้แจ้งระดับผลการเรี ยน ใน
ทุกรายวิชา ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยน เป็ นระดับคุณภาพ ๘ ระดับพร้อมคาบรรยาย ซึ่งมี
รายละเอียดของระดับคุณภาพ ดังนี้
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๕๐๖

๔
หมายถึง ผลการเรี ยนดีเยีย่ ม(ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐)
๓.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนดีมาก(ร้อยละ ๗๕ - ๗๙)
๓
หมายถึง ผลการเรี ยนดี(ร้อยละ ๗๐ - ๗๔)
๒.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนค่อนข้างดี(ร้อยละ ๖๕ - ๖๙)
๒
หมายถึง ผลการเรี ยนน่าพอใจ(ร้อยละ ๖๐ - ๖๔)
๑.๕ หมายถึง ผลการเรี ยนพอใช้(ร้อยละ ๕๕ - ๕๙)
๑
หมายถึง ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า(ร้อยละ ๕๐ - ๕๔)
๐
หมายถึง ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ (๐ - ๔๙)
ร
หมายถึง รอการตัดสิ น หรื อยังตัดสิ นไม่ได้
มส หมายถึง ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรี ยน
ผ
หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินการเข้าร่ วมกิจกรรม
๕.๑.๙ ผูเ้ รี ยนที่ขาดการประเมินปลายภาคเรี ยนหรื อปลายปี ในรายวิชาใด ให้
ได้รับผลการประเมิน “ร” ในรายวิชานั้น
เมื่อผูเ้ รี ยนเข้ารับการประเมินปลายภาคเรี ยน จึงให้ได้ผลการเรี ยนตามข้อ ๕.๑.๘
๕.๑.๑๐ ผูเ้ รี ยนที่ไม่มาเรี ยนจนมีเวลาเรี ยนไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินปลายภาคเรี ยนในรายวิชานั้น และให้มีผลการประเมิน “มส”
ซึ่งแยกเป็ น ๒ กรณี คือ
กรณี ที่ ๑ เวลาเรี ยนไม่ถึง ร้อยละ ๖๐ ให้เรี ยนซ้ าในรายวิชานั้นในภาคเรี ยนหรื อปี
การศึกษาถัดไป
กรณี ที่ ๒ เวลาเรี ยน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ร้อยละ ๘๐ ให้เรี ยนเพิ่มเติม
จนกว่าเวลาเรี ยนจะครบร้อยละ ๘๐ หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนและมีเวลาเรี ยนอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ จึงมีสิทธิ์ ประเมินปลายภาค
เรี ยน ในรายวิชานั้น และให้ได้ผลการเรี ยนตามข้อ ๕.๑.๘

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๐๗

เวลาเรี ยนร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๘๐ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงเวลาเรี ยนร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
เวลาเรี ยนทั้งหมด(ชัว่ โมง) ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยน ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยน
๒๐
๑๒
๑๖
๔๐
๒๔
๓๒
๖๐
๓๖
๔๘
๘๐
๔๘
๖๔
๑๐๐
๖๐
๘๐
๑๒๐
๗๒
๙๖
๑๖๐
๙๖
๑๒๘
๒๐๐
๑๒๐
๑๖๐
๕.๑.๑๑ ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมิน “ ๐” หรื อ “ร” ให้ดาเนินการแก้ไขภายใน ๒
เดือนของภาคเรี ยนถัดไป ยกเว้นภาคเรี ยนที่ ๖ ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้
ดาเนินการได้ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากอนุมตั ิผลการประเมิน หรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
๕.๑.๑๒การดาเนิ นการแก้ไขผลการเรี ยน “๐” , “ร” หรื อ “มส” ให้อยูใ่ นความ
ดูแลของผูส้ อน ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และผูป้ กครองนักเรี ยน โดยร่ วมมือติดตาม
แก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาผูเ้ รี ยน
๕.๑.๑๓ ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมิน “๐” หรื อ “มส” เมื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุ งแล้ว จะได้รับผลการเรี ยน ระดับคุณภาพ ๑
๕.๑.๑๔ ผูเ้ รี ยนที่ไม่สามารถแก้ไขผลการประเมิน “๐” , “ร” และ “มส” ภายใน
เวลาที่โรงเรี ยนกาหนด ให้เรี ยนซ้ าในรายวิชานั้นในภาคเรี ยนหรื อปี การศึกษาถัดไป
๕.๒

การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
๕.๒.๑ แจ้งให้ผเู้ รี ยนทราบผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินผล ที่
สอดคล้องกับอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในแต่ละรายวิชา
๕.๒.๒ ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน โดยใช้แบบทดสอบ หรื อ
แบบฝึ กหัด หรื อการทาโครงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาของผูเ้ รี ยนเป็ นระยะๆ อย่างน้อยประเมิน ภาคเรี ยน
ละ ๑ ครั้ง ในแต่ละรายวิชา
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๕๐๘
๕.๒.๓ นาผลการประเมินของแต่ละรายวิชามาหาฐานนิยม
๕.๒.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน มี ๔ ระดับ
๓
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
๒
หมายถึง
ดี
๑
หมายถึง
ผ่าน
๐
หมายถึง
ไม่ผา่ น
๕.๓ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๓.๑ แจ้งให้ผเู้ รี ยนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตัวอย่างตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างตัวชี้วดั
1. เป็ นพลเมืองดีของชาติ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทย
3. ศรัทธายึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
4. เคาพรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1. ไม่พดู เท็จ
๒. ซื่สัตย์ สุ จริต
2. ไม่ลกั ขโมย
3. ไม่ทุจริ ต
4. ไม่นาหรื อแอบอ้างผลงานของคนอื่นมาเป็ นของตน
1. ปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยน เช่น การแต่งกาย
๓. มีวนิ ัย
2. กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรู ม
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. กิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ
5. ตรงต่อเวลา
6. มีสัมมมคารวะ
7. การเข้าคิว
8. ขึ้น – ลงบันไดให้ชิดขวา
1. กล้าซักถามแสดงความคิดเห็น มีความคิดริ เริ่ ม
๔. ใฝ่ เรียนรู้
2. มีความกระตือรื อล้น
3. ค้นคว้าหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
4. มีไหวพริ บปฏิพานในการแก้ปัญหา
5. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๐๙

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. อยู่อย่ างพอเพียง

๖. ความมุ่งมั่นในการทางาน

๗. รักความเป็ นไทย

๘. มีจิตสาธารณ

ตัวอย่างตัวชี้วดั
๑. การออมทรัพย์
๒. ใช้อุปกรณ์การเรี ยนอย่างคุม้ ค่า คุม้ ประโยชน์
๓. ใช้จกั รยานเป็ นพาหนะ
๔. ใช้จ่ายตามความจาเป็ น
๕. ใช้น้ าและไฟฟ้ าอย่างรู ้คุณค่า
๖. นาอาหารมารับประทานที่โรงเรี ยน
๗. นาวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
๑.ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่
๒. ทางานด้วยความเพียรพยายาม
๓. ไม่ทุจริ ต
๔. ไม่นาหรื อแอบอ้างผลงานของคนอื่นมาเป็ นของตน
๑. เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
๒. การเลือกใช้สิ่งของเครื่ องใช้ที่มีวตั ถุดิบในประเทศไทย
๓. ความเป็ นตัวของตัวเอง ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
๔. เลือกคบเพื่อนที่ดี
๕. เลือกรับนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย ฐานะ และเป็ น
ประโยชน์
๖. ปลอดจากสารเสพติด
๗. ปฏิบตั ิตนตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
๘. การไอหรื อจาม ต้องปิ ดปากและจมูก
๙. การใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหาร
๑๐. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย
๑๑. ร่ วมประเพณี ศิป วัฒนธรรมไทย
๑. ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
๒. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
๓. มีนิสัยรักษาความสะอาด
๔. ไม่ก่อมลภาวะให้กบั สิ่ งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางเสี ยง
๕. การดาเนินชีวิตให้เป็ นมิตรกับธรรมชาติ เช่น ลดการใช้
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๕๑๐
พลังงานทางอ้อมจากการบริ โภคปั จจัย ๔
๖. ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน
การพิจารณาให้ คะแนนแต่ ละคุณลักษณะ
คะแนน ๐
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง/ไม่ผา่ น
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
คะแนน ๑
ปฏิบตั ิตามตัวอย่างตัวชี้วดั
ร้อยละ ๕๐-๕๙
คะแนน ๒
ปฏิบตั ิตามตัวอย่างตัวชี้วดั
ร้อยละ ๖๐-๗๙
คะแนน ๓
ปฏิบตั ิตามตัวอย่างตัวชี้วดั
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปและทาเป็ นตัวอย่างแก่
ผูอ้ ื่นชักชวนผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิ มีผลปรากฏอย่างเด่นชัด
๕.๓.๒ บันทึกข้อมูล รายละเอียดพฤติกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรายวิชา และสรุ ปตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนด
๕.๓.๓ ผูเ้ รี ยนที่มีคะแนน ๐ ในแต่ละคุณลักษณะ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
ให้ปรับปรุ งพฤติกรรมตามตัวอย่างตัวชี้วดั
โดยอยูใ่ นความดูแลของครู ที่ปรึ กษา ครู ผส้ อนคณะกรรมการปกครอง และผูป้ กครองของผูเ้ รี ยน
๕.๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี ๔ ระดับ
๓
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
๒
หมายถึง
ดี
๑
หมายถึง
ผ่าน
๐
หมายถึง
ไม่ผา่ น
๕.๓.๕ นาผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรายวิชามาหาฐานนิยม
๕.๔ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕.๔.๑ แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ซึ่ ง
ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒ ) กิจกรรมนักเรี ยน
๒.๑) กิจกรรม ลูกเสื อ เนตรนารี
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด สร้างสรรค์สังคม ฯ
๒.๒) กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ เช่น ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมส่ งเสริ มการมีรายได้ระหว่างเรี ยน กิจกรรมส่ งเสริ มงานวิชาการ ฯ
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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๕๑๑
๕.๔.๒ ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
๕.๔.๓ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ และผ่าน
จุดประสงค์ที่สาคัญของกิจกรรม จึงจะได้รับผลการประเมิน ผ่าน (ผ)
ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินบกพร่ องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะได้รับผลการประเมิน
ไม่ผา่ น (มผ) จะต้องซ่อมเสริ มข้อบกพร่ องให้ผา่ นเกณฑ์ก่อน จึงจะได้รับการตัดสิ นให้ผา่ นกิจกรรม
ข้อ ๖ การประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ถ้าผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความสามารถต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด ให้ผสู ้ อนวินิจฉัยข้อบกพร่ องให้ชดั เจน และแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นๆ
ข้อ ๗ โรงเรี ยนรายงานผลการประเมินปลายภาคหรื อปลายปี
ให้ผปู้ กครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
หมวด ๓
เกณฑ์ การจบการศึกษา
ข้อ ๘ การประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านช่วงชั้น
๘.๑ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีการประเมิน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต
๒. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชาเเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้าง
อย่างน้อย ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐานได้ ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมได้ ๑๑หน่วยกิต
และได้รับการตัดสิ นในรายวิชาพืน้ ฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๓. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ผ่าน ดี
หรื อ ดีเยีย่ ม
๔. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน ดี หรื อดี
เยีย่ ม
๕. ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมและปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ๓๖๐ ชัว่ โมง ตลอด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและผ่านการประเมิน
๘.๒ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการประเมิน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมอย่างน้อย ๘๑ หน่วยกิต
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๕๑๒
๒. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืน้ ฐาน และรายวิชาเเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้าง
อย่างน้อย ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐานได้ ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมได้ ๓๖หน่วยกิต
และได้รับการตัดสิ นในรายวิชาพืน้ ฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๓. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ผ่าน ดี
หรื อ ดีเยีย่ ม
๔. ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน ดี หรื อดี
เยีย่ ม
๕. ผูเ้ รี ยนต้องเข้าร่ วมและปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ๓๖๐ ชัว่ โมง ตลอด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผ่านการประเมิน
หมวด ๔
การย้ายสถานศึกษา
ข้อ ๙ ผูเ้ รี ยนคนใดจาเป็ นต้องย้ายที่เรี ยนให้นาหลักฐานการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิมไปให้
โรงเรี ยนใหม่ ประกอบด้วย
๙.๑ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
๙.๒ เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ.๖)
๙.๓ สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้ (ปพ.๙)
ข้อ ๑๐ โรงเรี ยนพิจารณาหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน แล้วจัดการเรี ยนการสอน สาระ มาตรฐาน
ให้ต่อเนื่องครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสู ตร
ข้อ ๑๑ กลุ่มสาระ มาตรฐานใดที่ผขู ้ อย้ายไม่ได้ศึกษาตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนเดิม ให้โรงเรี ยนจัดสอนเพิ่มให้ครบ แต่ถา้ ผูข้ อย้ายได้ศึกษามาแล้วให้อยูใ่ นดุลยพินิจของโรงเรี ยน
ใหม่วา่ จะให้เรี ยนใหม่ท้ งั หมดหรื อเรี ยนใหม่เฉพาะบางส่ วนหรื อยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยน ในกรณี ให้เรี ยนใหม่
เฉพาะบางส่ วน ผลการเรี ยนที่ได้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม
ข้อ ๑๒ ผูเ้ รี ยนที่ยา้ ยสถานศึกษาต้องผ่านการทดสอบความพร้อมด้วยวิธีการและเครื่ องมือที่
หลากหลายโดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระและมาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรี ยนที่กาหนดไว้
โดยมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูด้ ูแล

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑๓
หมวด ๕
การเทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ ๑๓ ผูข้ อเทียบความรู ้ และประสบการณ์ตอ้ งเป็ นผูก้ าลังเรี ยนอยูต่ ามโครงสร้างหลักสู ตรของ
โรงเรี ยนนั้นหรื อกาลังปฏิบตั ิประสบการณ์น้ นั อยูห่ รื อผูท้ ี่สอบเทียบความรู ้การศึกษานอกระบบ เมื่อเทียบ
โอนแล้วผูข้ อเทียบโอนต้องมีเวลาเรี ยนในโรงเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคเรี ยน
ข้อ ๑๔ ผูข้ อเทียบความรู้และประสบการณ์ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ตรงและครอบคลุม
ในสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของรายวิชา ซึ่งโรงเรี ยนได้จดั เป็ นหลักสู ตรของโรงเรี ยนไว้แล้วและตรง
กับชั้นปี ที่กาลังเปิ ดเรี ยน
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณาการขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยดาเนินการตามเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกาหนด
หมวด ๖
หน้ าที่ของโรงเรียน
ข้อ ๑๖ โรงเรี ยนจัดให้มีเอกสารประเมินผลการเรี ยนดังนี้
๑๖.๑ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript)
๑๖.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)
๑๖.๓ แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
๑๖.๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑๖.๕ เอกสารแสดงบันทึกผลการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑๖.๖ เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล
๑๖.๗ ใบรับรองผลการศึกษา
๑๖.๘ เอกสารระเบียนสะสม
๑๖.๙ สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู้

ปพ.๑
ปพ.๒
ปพ.๓
ปพ.๔
ปพ.๕
ปพ.๖
ปพ.๗
ปพ.๘
ปพ.๙

หมวด ๗
การบริ หารจัดการหลักสู ตร
การบริ หารจัดการหลักสู ตรให้อยูใ่ นความดูแล กากับ ติดตาม ประเมินผลของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก และคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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๕๑๔

เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียน
 หลักการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การวัดและประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช
๒๕๕๑ เป็ นกระบวนการเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ตี ความผลการเรี ย นรู ้ และพัฒ นาการด้านต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตร นาผลไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้และใช้เป็ น
ข้อ มู ล ส าหรั บ การตัด สิ น ผลการเรี ย น สถานศึ ก ษาต้อ งมี ก ระบวนการจัด การที่ เป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และให้ผลการประเมินตรง
ตามความรู้ ความสามารถที่ แท้จริ งของผูเ้ รี ยนถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ รวมทั้ง
สามารถรองรั บ การประเมิ น ภายในและการประเมิ น ภายนอก ตามระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้
สถานศึกษาจึงควรกาหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรสถานศึกษา ดังนี้
๑. สถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
๒. การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และตัดสิ นผลการเรี ยน
๓. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตอ้ งสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้ วดั ตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๔. การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ต้อง
ดาเนิ นการด้วยเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนได้อย่างรอบด้านทั้งด้าน
ความรู ้ ความคิ ด กระบวนการ พฤติ ก รรมและเจตคติ เหมาะสมกับ สิ่ ง ที่ ต้องการวัด ธรรมชาติ วิช า และ
ระดับชั้นของผูเ้ รี ยน โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้
๕. การประเมินผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ การร่ วมกิ จกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
๖. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้
๗. ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนระหว่างสถานศึกษาและรู ปแบบการศึกษาต่าง ๆ
๘. ให้สถานศึกษาจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่ อเป็ นหลักฐานการประเมิ นผลการเรี ยนรู้
รายงานผลการเรี ยน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑๕

เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑. ระดับมัธยมศึกษา
๑.๑ การตัดสิ นผลการเรียน
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ก าหนดหลัก เกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพือ่ ตัดสิ นผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้
๑) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ผู้ เรี ยนต้ องมี เวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ยนไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) ผู้เรียนต้ องได้ รับการประเมินทุกตัวชี้วดั และผ่ านตามเกณฑ์ ทสี่ ถานศึกษากาหนด
๓) ผู้เรียนต้ องได้ รับการตัดสิ นผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู้เรี ยนต้ องได้ รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่ านตามเกณฑ์ ทสี่ ถานศึกษา
กาหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนต้องตรวจสอบความรู้ ความสามารถ
ที่แสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรี ยนของตนเองอย่างสม่าเสมอเช่นกัน ตัวชี้วดั ซึ่ งมี
ความสาคัญในการนามาใช้ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ยังเป็ นแนวทางสาหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนใช้ในการ
ตรวจสอบย้อนกลับว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้หรื อยัง การประเมินในชั้นเรี ยนซึ่ งต้องอาศัยทั้ง
การ
ประเมินผลย่อยเพื่อการพัฒนา และการประเมินผลรวมเพื่อสรุ ปการเรี ยนรู ้จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาโดยผูส้ อนกาหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการ
ผ่านตัวชี้วดั ทุกตัวให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้ทา้ ทายการเรี ยนรู ้ ไม่ยากหรื อง่าย
เกินไป เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้ เข้าใจ ทาได้น้ นั เป็ นที่น่าพอใจ บรรลุตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ หากยังไม่บรรลุ จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาสู งสุ ด การกาหนด
เกณฑ์น้ ีผสู ้ อนสามารถให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกาหนดด้วยได้เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่ วมกันและสร้างแรงจูงใจใน
การเรี ยน การประเมินเพื่อการพัฒนาส่ วนมากทาอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น สังเกต หรื อซักถาม หรื อการ
ทดสอบย่อยในการประเมินเพื่อการพัฒนานี้ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนอาจใช้เวลาเรี ยนและวิธีการเรี ยนที่แตกต่างกัน ฉะนั้นผูส้ อนควรนาข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับวิธีการ
สอนเพื่อผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอันจะนาไปสู่ การบรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในท้ายที่สุดอย่างมี
คุณภาพ ในการประเมินเพื่อการพัฒนาจึงไม่จาเป็ นต้องตัดสิ นให้คะแนนเสมอไป การตัดสิ นให้คะแนนหรื อ
ให้เป็ นระดับคุณภาพควรดาเนินการโดยใช้การประเมินสรุ ปผลรวมเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้และจบรายวิชา
เท่านั้น
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๕๑๖
การตัดสิ นผลการเรี ยน ตัดสิ นเป็ นรายวิชา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างภาคและปลายภาคตาม
สัดส่ วนที่สถานศึกษากาหนด ทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสิ นและให้ระดับผลการเรี ยน
ทั้งนี้
ผูเ้ รี ยนต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน
๑.๒ การให้ ระดับผลการเรียน
 การตัดสิ นเพื่อให้ ระดับผลการเรี ยนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ให้ ใช้ ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็ น ๘ ระดับ
แนวการให้ระดับผลการเรี ยน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตาราง
ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
๔
ดีเยีย่ ม
๘๐-๑๐๐
๓.๕
ดีมาก
๗๕-๗๙
๓
ดี
๗๐-๗๔
๒.๕
ค่อนข้างดี
๖๕-๖๙
๒
ปานกลาง
๖๐-๖๔
๑.๕
พอใช้
๕๕-๕๙
๑
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
๕๐-๕๔
๐
ต่ากว่าเกณฑ์
๐-๔๙
ในกรณี ที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรี ยนเป็ น ๘ ระดับได้ให้ใช้ตวั อักษรระบุเงื่อนไขของผลการ
เรียน ดังนี้
“มส” หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่มีสิทธิ เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยน เนื่องจากผูเ้ รี ยนมี เวลาเรี ยนไม่ถึง
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรี ยน
“ร” หมายถึ ง รอการตัดสิ นและยังตัดสิ นผลการเรี ยนไม่ได้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนไม่มีขอ้ มูลผลการ
เรี ยนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วดั ผลกลางภาคเรี ยน/ปลายภาคเรี ยน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา
ซึ่ งงานนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นผลการเรี ยน หรื อมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรี ยนไม่ได้
 การประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้ ันให้ ระดับผล
การประเมินเป็ นผ่านและไม่ ผ่าน กรณีทผี่ ่านให้ ระดับผลการประเมินเป็ นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
๑. ในการสรุ ปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและ
จบการศึกษา กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังนี้

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑๗
ดีเยีย่ ม

หมายถึง

ดี

หมายถึง

ผ่ าน

หมายถึง

ไม่ ผ่าน

หมายถึง

มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่ าน คิ ดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่ าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรั บ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่ าน คิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรั บ แต่ ยงั มีข้อบกพร่ อง
บางประการ
ไม่ มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่ าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรื อถ้ ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่ องที่
ต้ องได้ รับการปรั บปรุ งแก้ ไขหลายประการ

๒. ในการสรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการ
เลื่อนชั้นและจบการศึกษา กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ น ๔ ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังนี้
ดีเยีย่ ม

หมายถึง ผู้เรี ยนปฏิ บัติตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสัยและนาไปใช้
ในชี วิตประจาวันเพื่อประโยชน์ สุขของตนเองและสังคม
โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (๓) จานวน
๕-๘ คุณลักษณะและไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมิน
ตา่ กว่ าระดับดี (๒)

ดี

หมายถึง ผู้เรี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ เป็ น
การยอมรั บของสังคม โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (๓) จานวน ๑-๔
คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมิน
ตา่ กว่ าระดับดี (๒) หรื อ
๒. ได้ ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (๓) จานวน ๔
คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมิน
ตา่ กว่ าระดับผ่ าน (๑) หรื อ
๓. ได้ ผลการประเมินระดับดี (๒) จานวน ๕-๘
คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมิน
ตา่ กว่ าระดับผ่ าน (๑)

ผ่ าน

หมายถึง ผู้เรี ยนรั บรู้ และปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด โดยพิจารณาจาก
๑. ได้ ผลการประเมินระดับผ่ าน (๑) จานวน ๕-๘

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑๘
คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมิน
ตา่ กว่ าระดับผ่ าน (๑) หรื อ
๒. ได้ ผลการประเมินระดับดี (๒) จานวน ๔ คุณลักษณะ
และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมินตา่ กว่ าระดับผ่ าน (๑)
ไม่ ผ่าน

หมายถึง ผู้เรี ยนรั บรู้ และปฏิ บัติได้ ไม่ ครบตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่สถานศึกษากาหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ระดับไม่ ผ่าน (๐) ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

 การประเมิ นกิ จกรรมพั ฒนาผู้ เรี ย น จะต้ อ งพิ จ ารณาทั้ ง เวลาการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ ทสี่ ถานศึกษากาหนดและให้ ผลการประเมินเป็ นผ่านและ
ไม่ ผ่าน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มี ๓ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว
๒) กิจกรรมนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย
(๑) กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โดย
ผูเ้ รี ยนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม
(๒) กิจกรรมชุมนุม หรื อชมรมอีก ๑ กิจกรรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้ใช้ตวั อักษรแสดงผลการประเมินดังนี้
“ผ”
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิกิจกรรม
และมีผลงานตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด
“มผ”
หมายถึ ง ผูเ้ รี ย นมี เวลาเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม
และมีผลงานไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณี ที่ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมใน
ส่ วนที่ ผูเ้ รี ยนไม่ ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึ งเปลี่ ยนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ”ได้ ทั้ง นี้
ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนนั้นๆ ยกเว้นมี เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึ กษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน แต่ตอ้ งดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
๑.๓ การเปลี่ยนผลการเรี ยน
๑.๓.๑ การเปลี่ยนผลการเรี ยน “๐”

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๑๙
สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่ อมเสริ มในมาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้ วดั
ที่ผเู ้ รี ยนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตวั ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนินการสอบแก้ตวั ตาม
ระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก
๑ ภาคเรี ยน ทั้งนี้ ตอ้ งดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
ถ้าสอบแก้ตวั ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรี ยน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยปฏิบตั ิ ดังนี้
๑) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐานให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
๒) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรี ยนซ้ าหรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ทั้งนี้ ขอให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่า
เรี ยนแทนรายวิชาใด
๑.๓.๒ การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “ร” ให้ดาเนินการดังนี้
ให้ผเู ้ รี ยนดาเนิ นการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผูเ้ รี ยนได้แก้ไขปั ญหาเสร็ จแล้ว
ให้ได้ระดับผลการเรี ยนตามปกติ (ตั้งแต่ ๐ - ๔)
ถ้าผูเ้ รี ยนไม่ดาเนิ นการแก้ไข “ร” ให้ผสู ้ อนนาข้อมูลที่มีอยู่ตดั สิ นผลการเรี ยน
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาค
เรี ยน ทั้งนี้ ตอ้ งดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วหากผลการเรี ยนเป็ น “๐”
ให้ดาเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ์
๑.๓.๓ การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส”
การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” เพราะมีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่มี
เวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรี ยนเพิ่มเติมโดยใช้ชวั่ โมงสอน
ซ่อมเสริ ม หรื อใช้เวลาว่าง หรื อใช้วนั หยุด หรื อมอบหมายงานให้ทา จนมีเวลาเรี ยนครบตามที่กาหนดไว้สาหรับ
รายวิชานั้นแล้วจึงให้วดั ผลปลายภาคเป็ นกรณี พิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรี ยน ไม่เกิน “๑” การ
แก้ “มส” กรณี น้ ีให้กระทาให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ถ้าผูเ้ รี ยนไม่มาดาเนินการแก้ “มส” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้น้ ีให้เรี ยนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการ
แก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน แต่เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐานให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น

โรงเรี ยนโครงการนาร่ องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๒๐
(๒) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ า
หรื อเปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่
๒) กรณี ผเู้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มส” และมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้ อยละ ๖๐ ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมด ให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
(๑) ถ้าเป็ นรายวิชาพื้นฐานให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น
(๒) ถ้าเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรี ยนซ้ าหรื อ
เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่
ในกรณี ที่เปลี่ยนรายวิชาเรี ยนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรี ยนว่า
เรี ยนแทนรายวิชาใด
การเรี ยนซ้ ารายวิชา หากผูเ้ รี ยนได้รับการสอนซ่อมเสริ มและสอบแก้ตวั ๒
ครั้งแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ให้เรี ยนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้
เรี ยนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ชัว่ โมงว่าง
หลังเลิกเรี ยน ภาคฤดูร้อน เป็ นต้น
ในกรณี ภาคเรี ยนที่ ๒ หากผู้เรี ยนยังมี ผลการเรี ยน “๐” “ร” “มส” ให้
ดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่ อนเปิ ดเรี ยนปี การศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิ ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อ
แก้ ไขผลการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ ทั้งนี้ หากสถานศึ กษาใดไม่ สามารถดาเนิ นการเปิ ดสอนภาคฤดู ร้อนได้ ให้
สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา/ต้ นสั งกัดเป็ นผู้พิจารณาประสานงานให้ มีการดาเนินการเรี ยนการสอนในภาคฤดู
ร้ อนเพื่อแก้ ไขผลการเรี ยนของผู้เรี ยน
๑.๓.๔ การเปลี่ยนผลการเรี ยน “มผ”
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้ผเู้ รี ยน
เข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ๓ กิ จกรรม คือ ๑) กิ จกรรมแนะแนว ๒) กิ จกรรมนักเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย
กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ หรื อนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนอย่าง
ใดอย่างหนึ่ ง ๑ กิ จกรรมและเลื อกเข้าร่ วมกิจกรรมชุ มนุ ม หรื อชมรมอีก ๑ กิ จกรรม ๓) กิ จกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
ในกรณี ที่ผูเ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่ อมเสริ มให้ผูเ้ รี ยนท า
กิ จกรรมในส่ วนที่ ผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ ยนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ”ได้
ทั้งนี้ดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนนั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรี ยน แต่ตอ้ งดาเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น
๑.๔ การเลือ่ นชั้น
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๕๒๑
การพิจารณาเลือ่ นชั้ น ถ้ าผู้เรี ยนมีข้อบกพร่ องเพียงเล็กน้ อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็น
ว่ าสามารถพัฒนาและสอนซ่ อมเสริมได้ ให้ อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาทีจ่ ะผ่ อนผันให้ เลือ่ นชั้ นได้
เมื่อสิ้ นปี การศึกษา ผูเ้ รี ยนจะได้รับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่ เติม ได้รับการตัดสิ นผลการเรี ยนผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
๑.๔.๒ ผูเ้ รี ย นต้องได้รับการประเมิ นและมี ผลการประเมิ นผ่านตามเกณฑ์ ที่ สถานศึ กษา
กาหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๑.๔.๓ ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ากว่า ๑.๐๐
ทั้งนี้ รายวิช าใดที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ น สถานศึ กษาสามารถซ่ อมเสริ ม ผูเ้ รี ยนให้
ได้รับการแก้ไขในภาคเรี ยนถัดไป
๑.๕ การเรียนซ้าชั้น
ผู้ เรี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นรายวิ ช าจ านวนมากและมี แ นวโน้ ม ว่ า จะเป็ นปั ญ หาต่ อ การเรี ย นใน
ระดับชั้ นที่สูงขึ้น สถานศึ กษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ เรี ยนซ้ าชั้ นได้ ทั้งนี้ให้ คานึ งถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การเรี ยนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑) ผูเ้ รี ยนมีระดับผลการเรี ยนเฉลี่ยในปี การศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะ
เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๒) ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยน ๐, ร, มส เกินครึ่ งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
ปี การศึกษานั้น
ทั้ง นี้ หากเกิ ด ลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง หรื อ ทั้ง ๒ ลัก ษณะ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรี ยนเดิมและ ให้ใช้
ผลการเรี ยนใหม่แทน หากพิจารณาแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึกษา ในการ
แก้ไขผลการเรี ยน
๑.๖ การสอนซ่ อมเสริม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดให้ สถานศึกษาจัด
สอนซ่ อมเสริมเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
การสอนซ่ อมเสริ ม เป็ นการสอนเพื่ อแก้ไขข้อบกพร่ อง กรณี ที่ ผเู้ รี ยนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ หรื อเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด สถานศึกษาต้องจัดสอน
ซ่ อ มเสริ ม เป็ นกรณี พิ เศษนอกเหนื อ ไปจากการสอนตามปกติ เพื่ อ พัฒ นาให้ ผูเ้ รี ย นสามารถบรรลุ ต าม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั ที่กาหนดไว้ เป็ นการให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ และพัฒนา โดยจัดกิจกรรม
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๕๒๒
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การสอนซ่อมเสริ มสามารถดาเนินการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัดการ
สอนซ่อมเสริ ม ปรับความรู ้/ทักษะพื้นฐาน
๒) ผูเ้ รี ย นไม่ ส ามารถแสดงความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ หรื อเจตคติ / คุ ณ ลัก ษณะที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ในการประเมินผลระหว่างเรี ยน
๓) ผูเ้ รี ยนที่ได้ระดับผลการเรี ยน “๐” ให้จดั การสอนซ่อมเสริ มก่อนสอบแก้ตวั
๔) กรณี ผูเ้ รี ยนมี ผลการเรี ยนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่ อมเสริ ม ในภาคฤดูร้อนเพื่ อ
แก้ไขผลการเรี ยน ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
จากรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้น สรุ ปเป็ นแผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสิ นและ
แก้ไขผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
๑.๗ เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่ วยกิ ต โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิ ต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมี ผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๘ เกณฑ์ การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่ วยกิ ต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผูเ้ รี ยนต้องได้หน่ วยกิ ตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๗ หน่ วยกิต โดยเป็ นรายวิชา
พื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๓) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๔) ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
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๕๒๓
๕) ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมี ผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ตามที่สถานศึกษากาหนด
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๕๒๔

ได้ “๐”

ได้ “๑”

ได้ ๐ - ๔

แก้ “ร”

แก้ตวั ได้อีก ๑ ครั้ง

ได้ “ร”
ไม่แก้
“ร”
ภายใน
๑ ภาค
เรี ยน

สอนซ่อมเสริ ม/สอบแก้ตวั

ได้ “๐”

ไม่เข้าวัดผลกลางภาค/ไม่เข้าวัดผล
ปลายภาค/ส่งงานไม่ครบ

ได้ “๑”

ได้ “๐”
สอนซ่อมเสริ ม/
สอบแก้ตวั

ได้ “๑”

วัดผลปลายภาพเป็ นกรณี พิเศษ

ถ้าจะแก้ “๐”
ยื่นคาร้อง
ได้ “๐”

เรี ยนซ้ าเพิ่มเติม
เวลาเรี ยนครบ

ได้ “๑-๔”

๖๐%<เวลาเรี ยน<๘๐%
ตัดสิ นผล
การเรี ยน

เวลาเรี ยน < ๖๐%

ได้ “มส”

วัดผลปลาย
ภาคเรี ยน

อนุญาต

ไม่อนุญาต

ดุลยพินิจ

มีเวลาเรี ยน
ไม่ถึง ๘๐%

มีเวลาเรี ยน ๘๐%

ไม่แก้
“มส”
ภายใน
ภาคเรี ยน
นั้น

วัดผล
ระหว่าง
ภาค
เรี ยนซ้ า

เรี ยน

เรี ยนซ้ า

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการตัดสิ นและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
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๒๓๔

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้ าสู่ การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

วิธีปฏิบตั ิใน
๑. เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรม
การจั ด เข้ าชั้ น ที่ผา่ นการตัดสิ นผลการเรี ยนจาก
เรี ยน
สถานศึกษาเดิมได้ท้ งั หมดและจัด
เข้าชั้นเรี ยนต่อเนื่องจากที่เรี ยนอยู่
เดิม เช่น จบ ป.๑ จัดเข้าเรี ยน ป.๒
สถานศึกษาอาจประเมินบางรายวิชาที่
จาเป็ นเพื่อการตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน
๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยงั
ไม่ได้ตดั สิ นผลการเรี ยนให้ประเมิน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
หากไม่ผา่ นตามเกณฑ์ให้ลงทะเบียน

การเทียบโอน
จากการศึกษานอกระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

เทียบโอนหมวดวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ผ่านการตัดสิ นผลการเรี ยนจาก
สถานศึกษาเดิม
๑. เรี ยนผ่านอย่างน้ อย ๓ หมวดวิชา
จัดให้เรี ยนปี ที่ ๒ ของระดับ ชั้น และ
ลงทะเบียนเรี ยนต่อไปตามปกติ
๒ . เรี ยนผ่านอย่างน้ อย ๖ หมวดวิชา
จัดให้เรี ยนปี ที่ ๓ ของระดับชั้นและ
ลงทะเบี ย นเรี ยนต่ อ ในรายวิ ช าที่
จ าเป็ น ต้ อ งเรี ยนเพื่ อ ให้ ค รบตาม
เกณฑ์ ก ารจบระดับชั้นตามหลักสู ตร

การเทียบโอน
จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

๑. ให้นาผลการวัด
และประเมินของเขตพื้นที่
การศึกษามาประกอบ
การพิจารณา
๒ . ให้ ส ถานศึ ก ษา
ประเมิ น ความรู้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ เพื่ อ การจัด
เข้าชั้นเรี ยน

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษา
โดยศูนย์ การเรี ยนการศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้ น
หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึ กอาชีพ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ
พิจารณาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่ขอเทียบ
โอนว่าตรงกับรายวิชา/
สาระ/กิจกรรมใด จึงทาการ
ประเมิน หากปรากฏว่าชื่อไม่
ตรงกับที่ปรากฏในโครงสร้าง
หลักสู ตรให้กาหนดและ
บรรจุชื่อนั้นไว้ในหลักสู ตร

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสู ตรต่ างประเทศ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

๑. สาเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนใด
ชั้นปี ใด ให้พิจารณาเทียบโอน
ภาคเรี ยนต่อภาคเรี ยน ปี ต่อปี
โดยน าพื้ น ความรู ้ ส ามัญ เดิ ม
มาประกอบการพิจารณาหรื อ
อ าจป ระ เมิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน
๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรม
ที่ยงั ไม่ได้เทียบโอนเนื่ องจาก
ยัง ไม่ ต ัดสิ น ผลการเรี ยน ให้
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

๓๓

๒๓๕

แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

เรี ยนเพิ่มเติม
จานวนหน่วย
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า เที ย บโอน
กิต/หน่วยการ ผลการเรี ย นได้ จ านวนหน่ ว ยให้
เรี ยน/หน่วย เป็ นไปตามโครงสร้ า งหลัก สู ต ร
น้ าหนัก
ของสถานศึกษาเดิม
ผลการเรี ยน/ ยอมรับผลการเรี ยนของ
ผ ล ก า ร สถานศึกษาเดิม
ประเมิน

การเทียบโอน
จากการศึกษานอกระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

ของสถานศึกษาใหม่ที่รับเข้าเรี ยน
พิจารณาแล้วเห็ นว่าเที ยบโอนผล จานวนหน่ วยให้เป็ นไป
การเรี ยนได้จานวนหน่ วยให้เป็ นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ต าม โ ค ร ง ส ร้ างห ลั ก สู ต ร ข อ ง ใหม่กาหนด
สถานศึกษาใหม่
ไม่ ต้อ งให้ ผ ลการเรี ยนในรายวิ ชา/ ยอมรับผลการประเมิน
สาระ/กิจกรรม ที่ได้จากการเทียบโอน ของเขตพื้นที่ มาเป็ น
ส่ วนประกอบใน
การพิจารณา
การบันทึกผล
๑. ไม่ ต้องน ารายวิ ชาและผลการ ไม่ ต้องน าหมวดวิชาและผลการเรี ยน ไม่ ต้ อ งน าราย วิ ช า
การเรี ยนใน เรี ยนเดิ ม กรอกในใบแสดงผลการ เดิ ม กรอกในใบแสดงผลการเรี ย น ผลการเรี ย น/ผลการวัด
ใบแสดงผล เรี ยนของสถานศึ ก ษาใหม่ แต่ ใ ห้ ของสถานศึกษาใหม่ แต่ให้แนบใบ และประเมิ นเดิ มของ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษา
โดยศูนย์ การเรี ยนการศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้ น
หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึ กอาชีพ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสู ตรต่ างประเทศ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

กาหนด
ให้จานวนหน่วยของรายวิชา/ จ านวนหน่ วยให้ เป็ นไป
สาระตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ตามโครงสร้ างหลักสู ตรของ
ใหม่ สาหรับกิจกรรมไม่ให้ สถานศึกษาที่รับเข้าเรี ยน
จานวนหน่วย
ผ ล การประเมิ นความรู้ ผลการประเมิ น เพิ่ มเติ ม ให้
ทั กษะ ประสบการณ์ ให้ เป็ นไปตามที่ ส ถานศึ ก ษาที่
เป็ นไปตามที่สถานศึกษาใหม่ รับเข้าเรี ยนกาหนด
กาหนด
นาผลการประเมินความรู้ ๑. ให้กรอกรายชื่อและจานวน
ทักษะ ประสบการณ์ กรอก หน่วยตามรายวิชาของสถานศึกษา
ในใบแสดงผลการเรี ยน
ที่ รั บ เข้าเรี ย นในใบแสดงผล

๓

๒๓๖

แนวทาง
การพิจารณา

การเรี ยน

การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการศึกษานอกระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

แนบ ใบแสดงผลการเรี ยนเดิ ม ไว้
กับ ใบแสดงผลการเรี ยนใหม่และ
บัน ทึ ก จ านวนหน่ ว ยที่ ไ ด้รั บ การ
เทียบโอนตามโครงสร้างหลักสู ตรของ
สถานศึกษาเดิมไว้ในช่องหมายเหตุ
๒. รายวิชา/สาระ/กิ จกรรมที่
ยังไม่ได้ตดั สิ นผลการเรี ยนและได้รับ
การประเมินให้นาผลการประเมิ น
กรอกในช่องหมายเหตุ

แสดงผลการเรี ยนเดิมไว้กบั แสดงผล
การเรี ยนใหม่และบันทึกจานวนหน่วย
ที่ ได้รับการเที ยบโอนตามโครงสร้ าง
หลักสู ตรของสถานศึกษาใหม่ไว้ใน
ช่องหมายเหตุ

การเทียบโอน
จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

เขตพื้ นที่ กรอกในใบแสดง
ผลการเรี ยนของสถานศึกษา
ใหม่ แต่ ให้แนบเอกสาร
เดิ ม ไว้ก ั บ ใบแสดงผล
การเรี ยนใหม่และบันทึก
ข้อมูลและจานวนหน่ วย
ที่ได้รับการเทียบโอนไว้
ในช่องหมายเหตุ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษา
โดยศูนย์ การเรี ยนการศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้ น
หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึ กอาชีพ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสู ตรต่ างประเทศ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเรี ย นของสถานศึ ก ษาที่
รั บ เข้าเรี ยนโดยไม่ ตอ้ งกรอก
ผลการเรี ยนและแนบใบแสดง
ผลการเรี ย นจากสถานศึ ก ษา
เดิ มแล ะส ถ าน ศึ กษ าที่ รั บ
เข้าเรี ยนไว้ดว้ ยกัน และบันทึก
ผลการเที ย บโอนไว้ใ นช่ อ ง
หมายเหตุ
๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตดั สิ น
ผลการเรี ยนและสถานศึกษา
ที่รับเข้าเรี ยนได้ประเมินผล
การเรี ยนแล้ ว ให้ นาผล

๒๓๗

แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการศึกษานอกระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษา
โดยศูนย์ การเรี ยนการศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้ น
หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึ กอาชีพ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสู ตรต่ างประเทศ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การประเมินกรอกไว้ในช่อง
หมายเหตุ
การคิ ด ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ให้ น า การคิดผลการเรี ยนเฉลี่ ยให้คิดจาก
ผลการเรี ยนและจานวนหน่ วยจาก รายวิช าที่ มี จานวนหน่ วยและระดับ
สถานศึ ก ษาเดิ ม มาคิ ด รวมกับ ผล ผลการเรี ยนที่ได้เรี ยนในสถานศึกษา
การเรี ย นและจ านวนหน่ ว ยที่ ไ ด้ ใหม่
จากการเรี ย นในสถานศึ ก ษาใหม่
และ คิ ด ผลการเรี ยนเฉลี่ ยรวม
ตลอดระดับชั้น

การคิดผลการเรี ยนเฉลี่ย
ให้คิดจากรายวิชาที่ได้
จากการเรี ยนในสถานศึกษา
ใหม่ โดยนาผลการประเมิน
ของเขตพื้นที่ที่มีระดับ
ผลการเรี ยนมาคิดรวม

การคิ ดผลการเรี ยนเฉลี่ ย
ให้คิดจากรายวิชาที่ ได้จาก
การเรี ยนในสถานศึ ก ษา
ใหม่ โดยไม่ ต้องน าผลการ
ป ระ เมิ น ค ว าม รู้ ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์มาคิดรวม

๑. ให้ คิ ด ผลการเรี ยนเฉลี่ ย
จากรายวิช าที่ มี จานวนหน่ วย
และระดับผลการเรี ยนที่ ได้จาก
การเรี ยนในสถานศึกษาใหม่
๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตดั สิ น
ผลการเรี ยนจากหลั ก สู ตร
ต่ า งประเทศที่ ส ถานศึ ก ษาที่
รั บ เข้า เรี ย นได้ ป ระเมิ น แล้ ว
และได้ระดับผลการเรี ยน ให้

๓๕

การคิด
ผลการเรี ยน
เฉลี่ย

๒๓๘

แนวทาง
การพิจารณา

การเทียบโอน
จากการศึกษาในระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการศึกษานอกระบบ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอน
จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษา
โดยศูนย์ การเรี ยนการศึกษา
ตามหลักสู ตรระยะสั้ น
หลักสู ตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึ กอาชีพ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
ตามหลักสู ตรต่ างประเทศ
เข้ าสู่ การศึกษาในระบบ

นามาคิดผลการเรี ยนเฉลี่ยรวม
กับผลการเรี ยนที่ได้จากการเรี ยน
ในสถานศึ ก ษาที่ รับ เข้าเรี ย น
ตลอดระดับชั้น

๒๓๙

การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรี ยน เป็ นการสื่ อสารให้ผปู้ กครองและผูเ้ รี ยนทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งสถานศึกษาต้องสรุ ปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานให้ผปู้ กครองทราบเป็ นระยะๆ หรื อ
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง
การรายงานผลการเรี ยนสามารถรายงานเป็ นระดับคุณภาพการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนที่สะท้อนมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
๑. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
๑.๒ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กี่ยวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง แก้ไข ส่ งเสริ มและพัฒนา การเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน
๑.๓ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ กี่ยวข้องใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการเรี ยน กาหนดแนวทางการศึกษา
และการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ให้ ผู ้ที่ มี ห น้ า เกี่ ย วข้อ ง ใช้ ด าเนิ น การออกเอกสารหลัก ฐานการศึ ก ษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรี ยน หรื อวุฒิทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
๑.๕ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ใช้ประกอบในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ข้ อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรี ยน ประกอบด้วย เวลามาเรี ยน ผลการประเมินความรู้ ความสามารถ
พฤติกรรมการเรี ยน ความประพฤติและผลงานในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เป็ นข้อมูลสาหรับรายงานให้
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและผูป้ กครอง ได้รับทราบความก้าวหน้า ความสาเร็ จในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกาหนดเป้ าหมายและวิธีการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒.๒ ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ๘ กลุ่ ม สาระ ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิเคราะห์ และเขี ย น ผลการประเมิ น คุ ณลักษณะอัน พึ ง
ประสงค์ ผลการประเมินกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรายปี /รายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าใน การเรี ยนรู ้ราย
ปี /รายภาคโดยรวมของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนา การเรี ยนการสอนและ
คุณภาพของผูเ้ รี ยน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั การตัดสิ น การเลื่อนชั้นและการซ่ อมเสริ ม
ผูเ้ รี ยนที่มีขอ้ บกพร่ องให้ผา่ นระดับชั้นและเป็ นข้อมูลในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒.๓ ข้อมูลการประเมินคุ ณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพ ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยแบบประเมิ นที่ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาจัดทาขึ้นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สาคัญในระดับชั้นที่
นอกเหนื อจากการประเมินคุ ณ ภาพระดับ ชาติ เป็ นข้อมูลที่ ผูเ้ กี่ ยวข้องใช้วางแผนและดาเนิ นการพัฒนาคุ ณ ภาพ

๒๔๐
การศึ กษาของสถานศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึ กษาเพื่อให้เกิ ดการยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา
๒.๔ ข้อมูลผลการประเมิ นคุ ณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมิ นคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนด้วย
แบบประเมินที่เป็ นมาตรฐานระดับชาติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่สาคัญในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ซึ่ งดาเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็ นข้อมูลที่ผเู ้ กี่ยวข้องใช้
วางแผนและดาเนิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในส่ วนที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อ ให้ เกิ ด การยกระดับ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งนาไปรายงาน
ในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยน
๒.๕ ข้อมูลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้านอื่ นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ ยวกับพัฒนาการทาง ด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ เป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลื อเพื่อแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ผูส้ อน ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
ฝ่ ายนาไปใช้ป รั บ ปรุ งแก้ไขและพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดพัฒ นาการอย่างถู ก ต้อง เหมาะสม รวมทั้งนาไปจัดท า
เอกสารหลักฐานแสดงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
๓. ลักษณะข้ อมูลสาหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยน สถานศึกษาสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงานได้หลาย
รู ปแบบ ให้เหมาะสมกับวิธีการรายงาน และสอดคล้องกับการให้ระดับผลการเรี ยนในแต่ละระดับการศึกษา โดย
คานึงถึงประสิ ทธิภาพของการรายงานและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผูร้ ับรายงาน
แต่ละฝ่ าย ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
๓.๑ รายงานเป็ นตัวเลข ตัวอักษร คา หรื อข้อความที่ เป็ นตัวแทนระดับความรู้ ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการประมวลผล สรุ ปตัดสิ นข้อมูลผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ได้แก่
๑) คะแนนที่ได้กบั คะแนนเต็ม
๒) คะแนนร้อยละ
๓) ระดับผลการเรี ยน “๐ - ๔” (๘ ระดับ) หรื อตามที่สถานศึกษากาหนดและผลการเรี ยนที่มี
เงื่อนไข “ผ” “มผ” “ร” “มส”
๔) ผลการประเมินคุณภาพ “ดีเยีย่ ม” “ดี” “ผ่าน”
๕) ผลการตัดสิ นผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผา่ น”
๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็ นการรายงานจากข้อมูลที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อข้อความให้เป็ น
ภาพแผนภูมิหรื อเส้นพัฒนาการ ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นพัฒนาการความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนว่าดี ข้ ึนหรื อควรได้รับ
การพัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

๒๔๑
๓.๓ รายงานเป็ นข้อความ เป็ นการบรรยายพฤติกรรมหรื อคุณภาพที่ผูป้ ระเมินสังเกตพบ เพื่ อ
รายงานให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามมาตรฐาน การเรี ยนรู ้ /
ตัวชี้วดั และบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
 ผูเ้ รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
 ผูเ้ รี ย นสนใจอ่านเรื่ องต่ าง ๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุ ป ใจความของเรื่ องได้
ถูกต้องสมบูรณ์
 ผูเ้ รี ยนมีผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒนาด้านการ
เขียน โดยได้รับความร่ วมมือจากผูป้ กครองในการฝึ กหรื อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการเขียนสู งขึ้น
๔. เป้าหมายการรายงาน
การดาเนิ นการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ ายมาร่ วมมือประสานงานกัน พัฒนา
ผูเ้ รี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์
โดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการรายงานผลการประเมินของผูเ้ รี ยนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการดาเนินงาน ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รี ยน

ผูส้ อน
ครู วดั ผล
นายทะเบียน
ครู แนะแนว
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการอื่นๆ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

การใช้ ข้อมูล
- ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการเรี ยน รวมทั้งพัฒนาการทางร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน
- วางแผนการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรี ยน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน
- วางแผนและดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน
- ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของผูส้ อน/ผูเ้ รี ยน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการเรี ยน
- จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
- ให้คาแนะนาผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
- พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

- พิจารณาตัดสิ น และอนุมตั ิผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

๒๔๒
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ กครอง

การใช้ ข้อมูล
- พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนของสถานศึกษา
- วางแผนการบริ หารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ

-

ฝ่ าย/หน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบรับรองความรู้
และวุฒิการศึกษา/
สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด

-

การใช้ขอ้ มูล
รับทราบผลการเรี ยนและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการดูแลสุ ขภาพ
อนามัย ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
พิจารณาวางแผนและส่ งเสริ มการเรี ยน การเลือกแนวทางการศึกษาและ
อาชีพในอนาคตของผูเ้ รี ยน
ตรวจสอบ และรับรองผลการเรี ยนและวุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผูเ้ รี ยน
เทียบโอนผลการเรี ยน

- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
- นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

๕. วิธีการรายงาน
การรายงานผลการเรี ยนให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
๕.๑ การรายงานผลการเรี ยนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
 ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑)
 ประกาศนี ยบัตร (ปพ.๒)
 แบบรายงานผูส
้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.๓)
 แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา
 แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน
 ใบรับรองผลการเรี ยน

๒๔๓
ระเบียนสะสม
ฯลฯ
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อา้ งอิง ตรวจสอบและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้
๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี เช่น
 รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
 วารสาร/จุลสารของสถานศึกษา
 จดหมายส่ วนตัว
 การให้คาปรึ กษาหารื อเป็ นรายบุคคล
 การให้พบครู ที่ปรึ กษาหรื อการประชุ มเครื อข่ายผูป
้ กครอง




การให้ขอ้ มูลทาง Internet ผ่าน Web site ของสถานศึกษา

๖. การกาหนดระยะเวลาในการรายงาน
การกาหนดระยะเวลาในการรายงานผลการเรี ยนแต่ละประเภทที่ได้มีการดาเนินการในโอกาสต่าง
ๆ ทั้งการประเมินระดับชั้นเรี ยน การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการ
ประเมินระดับชาติ สถานศึกษาควรกาหนดช่วงเวลาในการรายงานให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาที่ผเู ้ รี ยนและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องจะนาข้อมูลการรายงานไปใช้ในการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขและส่ งเสริ มการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย โดยยึดหลักการรายงานให้เร็ วที่สุดภายหลังการประเมินผลแต่ละครั้ง เพื่อให้การ
รายงานเกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิภาพในการนาไปใช้สูงสุ ด

๒๔๔

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็ นเอกสารสาคัญที่บนั ทึกผลการเรี ยน ข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็ นเอกสารแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เมื่อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖) จบการศึกษาภาค
บังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖) หรื อเมื่อลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี
๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิ ทธิ์ ของผูจ้ บการศึกษา ที่
สถานศึกษาให้ไว้แก่ผจู ้ บการศึกษาภาคบังคับ และผูจ้ บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑.๓ แบบรายงานผู้สาเร็ จการศึกษา เป็ นเอกสารอนุมตั ิการจบหลักสู ตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ของผูจ้ บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖) ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๓) และผูจ้ บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖)
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส่ ถานศึกษากาหนด
เป็ นเอกสารที่ สถานศึ กษาจัดทาขึ้ นเพื่อบันทึ กพัฒนาการ ผลการเรี ยนรู ้ และข้อมูลสาคัญ เกี่ ยวกับ
ผูเ้ รี ยน เช่น แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรี ยน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนาเอกสารไปใช้

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในกรณี ต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรู ปแบบการศึกษา การย้ายหลักสู ตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึ กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรี ยนควรดาเนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรก หรื อต้นภาคเรี ยนแรก
ที่สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาที่รับผูเ้ รี ยนจาก
การเทียบโอนควรกาหนดรายวิชา/จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม

๒๔๕
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ขอ้ มูลแสดงความรู้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน
๒. พิ จารณาจากความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนโดยการทดสอบด้วยวิธี ก ารต่ าง ๆ ทั้ง
ภาค
ความรู้และภาคปฏิบตั ิ
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบตั ิในสภาพจริ ง
การเทียบโอนผลการเรี ยนให้เป็ นไปตาม ประกาศ หรื อ แนวปฏิบตั ิ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๒๔๖

การบริหารจัดการหลักสู ตร
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสู ตร
นั้น หน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องในแต่ ล ะระดับ ตั้งแต่ ระดับ ชาติ ระดับ ท้อ งถิ่ น จนถึ งระดับ สถานศึ ก ษา มี
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุ น ส่ งเสริ ม การใช้และพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นไป
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการจัดท าหลัก สู ตรสถานศึ กษาและ การจัดการเรี ย นการสอนของ
สถานศึ กษามีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันจะส่ งผลให้การพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนบรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่
กาหนดไว้ในระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็ นหน่วยงานที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็ นตัวกลางที่จะเชื่ อมโยงหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กาหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่ น เพื่อนาไปสู่ การจัดทาหลักสู ตรของ
สถานศึ กษา ส่ งเสริ มการใช้และพัฒนาหลักสู ตรในระดับสถานศึ กษา ให้ประสบความสาเร็ จ โดยมี ภารกิ จ
สาคัญ คือ กาหนดเป้ าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สิ่ งที่เป็ นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นประเมินคุ ณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่ น
รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสู ตรด้วยการวิจยั และพัฒนาการพัฒนาบุคลากร สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ติดตาม
ผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีหน้าที่สาคัญในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาการวางแผนและดาเนิ นการใช้หลักสู ตร
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสู ตรด้วยการวิจยั และพัฒนา การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร จัดทาระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาต้องพิ จารณาให้ส อดคล้อง
กับ หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่ วยงาน
ต้นสังกัดอื่นๆ ใน
ระดับท้องถิ่นได้จดั ทาเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิม่ เติมในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและ
สั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น และความต้องการของผูเ้ รี ย น โดยทุ ก ภาคส่ วนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา
หลักสู ตรสถานศึกษา

