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หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน   

พทุธศักราช ���� 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.����) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 เอกสารลําดับที� ��/����
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เอกสารประกอบการใชห้ลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช ���� 

ประกอบดว้ย 

 

1. หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ����  

2. สาระการเรียนรู้ จาํนวน  �  สาระ ดงันี�  

 2.1 สาระทกัษะการเรียนรู้ 

 �.� สาระความรู้พื�นฐาน 

 �.� สาระการประกอบอาชีพ 

 �.� สาระทกัษะการดาํเนินชีวติ 

 �.� สาระการพฒันาสงัคม 

�. เอกสารการดาํเนินงาน จาํนวน � เล่ม ดงันี�  

 �.� แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา 

 �.� คู่มือการดาํเนินงาน (การบริหารจดัการ แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ 

(กพช.) การวดัและประเมินผลการเรียน  

 �.� แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 

 �.� แนวทางการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�น

พื�นฐาน พุทธศกัราช ���� 
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หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน   

พทุธศักราช ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.����) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 เอกสารลําดับที� ��/���� 
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หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศักราช ���� 

สาระการเรียนรู้ 

 

ISBN 

เอกสารลาํดบัที�          /���� 

พมิพ์ครั�งที�  

จาํนวน  �,���  เล่ม 

จดัทําต้นฉบบัและเผยแพร่   

กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ถนนราชดําเนินกลาง แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ����� 

โทรศัพท์  ��-������� 

โทรสาร    ��-������� 

 

พมิพ์ที� 
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คาํนํา 

  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�น
พื�นฐานพุทธศกัราช 2551 เมื�อวนัที� 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 แทนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศกึษานอก
โรงเรียนตามหลกัสูตรการศกึษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�พฒันาขึ�นตามหลกัปรัชญา
และความเชื�อพื�นฐานในการจดัการศกึษานอกโรงเรียนที�มกีลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั�งสม
ความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
  ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงศกึษาธิการไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคลื�อน
นโยบายทางการศึกษาเพื�อเพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหป้ระชาชนไดม้ีอาชีพที�
สามารถสร้างรายไดที้� มั�งคั�งและมั�นคง เป็นบุคลากรที�มวีินยั เปี� ยมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม และมี
จิตสาํนึกรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น สาํนกังาน กศน.จึงไดพ้ิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และเนื�อหาสาระมาตรฐาน ทั�ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551ใหม้ีความสอดคลอ้งตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุงเอกสารประกอบการใช ้
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 จาํนวน 6 เรื�อง คือ 
  1. เอกสารสาระทกัษะการเรียนรู้ 
  2. เอกสารสาระความรู้พื�นฐาน 
  3. เอกสารสาระการประกอบอาชีพ 
  4. เอกสารสาระทกัษะการดาํเนินชีวติ 
  5. เอกสารสาระการพฒันาสงัคม 
  6. แนวทางการจดัการศกึษาเพื�อการมีงานทาํตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  ในการปรับปรุงเอกสารสาระการเรียนรู้เพิ�มเติมทั�ง 5 สาระ และจดัทาํแนวทางการจดั
การศึกษาเพื�อการมีงานทาํตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ�งจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหาร ขา้ราชการบาํนาญ ศึกษานิเทศก ์นกัวิชาการ และครู
จากสถานศึกษา รวมทั�งภาคีเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเป็นผูม้ีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ไดใ้หข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�เป็นประโยชน ์ทาํใหเ้อกสารฉบบันี�มีความถกูตอ้ง สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น 
สาํนกังาน กศน. ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี�  

 

 

 

  (นายประเสริฐ บุญเรือง) 

  เลขาธิการ กศน. 
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 สารบัญ 

 หน้า 

คาํนํา 

สารบัญ 

 

สาระทักษะการเรียนรู้ � 

ผงัมโนทศัน ์ � 

- ระดบัประถมศกึษา � 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ � 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย � 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั � 

รายวิชาบงัคบั �� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั �� 

- ระดบัประถมศกึษา �� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ �� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย �� 

สาระความรู้พื�นฐาน �� 

ผงัมโนทศัน ์ �� 

วชิาภาษาไทย �� 

ผงัมโนทศัน์  �� 

     - ระดบัประถมศกึษา �� 

     - ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ �� 

     - ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย �� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั �� 

รายวิชาบงัคบั �� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั              �� 

- ระดบัประถมศกึษา �� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ �� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย �� 
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สารบัญ (ต่อ) 

วชิาภาษาต่างประเทศ �� 

ผงัมโนทศัน ์ �� 

- ระดบัประถมศกึษา �� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั          ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

วชิาคณติศาสตร์ ��� 

ผงัมโนทศัน ์ ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั              ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

วชิาวทิยาศาสตร์ ��� 

ผงัมโนทศัน ์ ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 
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สารบัญ (ต่อ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั            ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

สาระการประกอบอาชีพ ��� 

ผงัมโนทศัน ์ ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

สาระทักษะการดําเนินชีวติ ��� 

ผงัมโนทศัน ์ ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 
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สารบัญ (ต่อ) 

สาระการพฒันาสังคม ��� 

ผงัมโนทศัน ์ ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ��� 

รายวิชาบงัคบั ��� 

คาํอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั ��� 

- ระดบัประถมศกึษา ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ��� 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ��� 

ภาคผนวก  

คณะผูจ้ดัทาํ  
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สาระทกัษะการเรียนรู้ 
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คาํชี�แจงสาระทักษะการเรียนรู้ 

 �. เอกสาร “สาระทักษะการเรียนรู้” ประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผงัมโนทัศน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  คาํอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 

 �. ให้สถานศึกษาที�จัดการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช ���� นาํไปพิจารณาประกอบการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

 �. นาํไปใชจ้ดักระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดบัการศึกษา 

และใหผู้เ้รียนไดคุ้ณภาพตามที�กาํหนด 

 �. คาํอธิบายรายวิชา จดัทาํตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนด โดยใหค้รูและผูเ้กี�ยวขอ้ง มีความเขา้ใจ

ขอบข่ายของรายวิชานั�น ๆ  ดังนั�นในแต่ละคาํอธิบายรายวิชาจึงมีการกาํหนด ชื�อรายวิชา สาระระดับ

การศึกษา จาํนวนชั�วโมง จาํนวนหน่วยกิต การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

 �. สาระทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย � มาตรฐานการเรียนรู้ที�เน้นเกี�ยวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอยา่งง่าย 
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ทักษะการเรียนรู้ 

 

สาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้น การเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอย่างง่าย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ จดัการ

ความรู้  กระบวนการแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ที�สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการชี�นาํตนเองใน

การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลกัการพื�นฐาน และการพัฒนา � ศักยภาพของพื�นที�ใน 

� กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การอาํนวยการ (การบริหาร

จัดก ารและบริการ) ตามยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการเรียนรู้ 

เพื�อพฒันาศักยภาพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

มาตรฐานที� �.2  

การใช้แหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที� �.�  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที� �.�  

การวจิยัอย่างง่าย 

มาตรฐานที� �.� 

การคดิเป็น 

มาตรฐานที� �.� 

การจดัการความรู้ 

 

ความหมาย ความสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
ฝึกทกัษะพื�นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทกัษะการแกปั้ญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ 
 
เจตคติ/ปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความสําเร็จ 
การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ การคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวนิยัในตนเอง 
การคิดเชิงบวก การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ 

ความหมาย ความสําคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 
การเขา้ถงึและการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
หอ้งสมุด สถานศึกษา ศูนยก์ารเรียน 
กฎ กติกา เงื�อนไขในการใชบ้ริการและศกัยภาพ                
การประกอบอาชีพโดยเนน้ 
   - ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตล่ะพื�นที� 
   - ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ
วถิีชีวติของแต่ละพื�นที� 
 

ความหมาย ความสําคญัของการวจิยัอย่างง่าย 
กระบวนการ ขั�นตอนการดาํเนินงาน 
 

ศึกษาทาํความเขา้ใจกบัความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื�อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื�องความหมาย
ความสําคญัของการคิดเป็น และศกัยภาพการประกอบอาชีพในดา้น 
- ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 
- ศกัยภาพของพื�นที�ตามสภาพภูมิอากาศ 
- ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ต ั�งของแต่ละพื�นที� 

 

ความหมาย ความสําคญั หลกัการ                              
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การรวมกลุ่ม                                            
การพฒันาความรู้ และการจดัทาํสารสนเทศ 

 ฝึกทกัษะกระบวนการจดัการความรู้  
การรวมกลุ่มปฏิบตัิการ การพฒันาความรู้ 
สรุปองคค์วามรู้ และจดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนความหมาย ความสําคญั กระบวนการเรียนรู้ 
 
ฝึกทกัษะพื�นฐานทางการศึกษา แกปั้ญหา 
เทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการวางแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้ การวเิคราะห์วจิารณ์ 

 

ทักษะการเรียนรู้ 

เพื�อพฒันาศักยภาพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

มาตรฐานที� �.2  

การใช้แหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที� �.�  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มาตรฐานที� �.�  

การวจิยัอย่างง่าย 

มาตรฐานที� �.� 

การคดิเป็น มาตรฐานที� �.� 

การจดัการความรู้ 

เจตคติ/ปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบความสําเร็จ  
การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ การคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
การคิดเชิงบวก การสร้างวนิยัตนเอง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และความรับผิดชอบ 

 
ความหมายความสําคญัของการใชแ้หลง่เรียนประเภทต่าง  ๆ

 
ศึกษา เรียนรู้การใชอ้ินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ
และศกัยภาพการประกอบอาชีพโดยเนน้ 
      - ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตล่ะพื�นที� 
      - ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และวถิชีีวติ          
ของแตล่ะพื�นที� 

ความหมาย ความสําคญั หลกัการของการจดัการความรู้ 
กระบวนการจดัการความรู้ การรวมกลุ่ม 
การพฒันาขอบข่ายความรู้ การจดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ฝึกทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ การแสวงหา 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
และการพฒันาขอบข่ายความรู้ 

สรุปองคค์วามรู้ การจดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ 

ความหมาย ความสําคญัการวจิยัอยา่งง่าย 
กระบวนการ และขั�นตอนของการดาํเนินงาน 

ศึกษา ฝึกทกัษะสถิตอิยา่งง่ายเพื�อการวจิยั 
เครื�องมือการวจิยั และการเขยีนโครงการวจิยั 

ทบทวนความเขา้ใจความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ ่
การศึกษานอกระบบ การเชื�อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 
ความหมาย ความสําคญัของการคิดเป็น 

การฝึกทกัษะในการพิจาณาขอ้มูล และการนาํไปใช ้              
การฝึกปฏิบตัิการคิด การตดัสินใจอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

            

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

                   

        

ทักษะการเรียนรู้ 

เพื�อพฒันาศักยภาพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

มาตรฐานที� �.2  

การใช้แหล่งเรียนรู้ 

มาตรฐานที� �.�  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานที� �.�  

การวจิยัอย่างง่าย 

มาตรฐานที� �.� 

การคดิเป็น 

มาตรฐานที� �.� 

การจดัการความรู้ 

ทบทวนความหมาย ความสําคญั                             
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ทบทวนการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้                           
ทกัษะพื�นฐาน เทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง                                      
และการวเิคราะห์วจิารณ ์

เจตคติ/ปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบความสําเร็จ  
การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ การคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
การคิดเชิงบวก การสร้างแรงจูงใจ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน                    
การสร้างวนิยัในตนเอง และความรับผิดชอบ 

ทบทวนความหมาย ความสําคญัประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 
ทบทวนการใชห้อ้งสมุด การเขา้ถึงสารสนเทศ 
 
ศึกษา สํารวจแหล่งเรียนภายในชุมชน จดักลุ่ม
ประเภท และความสําคญั 

ศึกษาเรียนรู้กบัภูมิปัญญา ปราชญ ์ผูรู้้ในทอ้งถิ�นและ
ศกัยภาพการประกอบอาชีพโดยเนน้ 
        - ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที� 
        - ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ  
วถิีชีวติของแต่ละพื�นที� 
 

ทบทวนความหมาย ความสําคญั หลกัการของการจดัการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการความรู้ การรวมกลุ่ม การพฒันาขอบข่าย
ความรู้ การจดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ฝึกทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ การแสวงหาความรู้                  
การประยุกตใ์ช ้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
 
สรุปองคค์วามรู้ จดัทาํสารสนเทศ องคค์วามรู้ใหม่                                    
และการนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเอง ครอบครัว 

ทบทวนความหมาย ความสําคญัการวจิยัอยา่งง่าย 
กระบวนการ ขั�นตอนการดาํเนินงาน สถิตอิยา่งง่ายเพื�อ
การวจิยั เครื�องมอืการวจิยั การเขียนโครงวจิยัอยา่งง่าย 
 

ศึกษา ฝึกทกัษะการวจิยัในบา้น การเขยีนรายงานการวจิยั 
การนาํเสนอและเผยแพร่งานวจิยั 
 

ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายของความเชื�อ 
พื�นฐานทางการศึกษา การเชื�อมโยงสู่กระบวนการคิด
เป็น 

ทบทวนความหมาย ความสําคญัของการคิดเป็น                        
กระบวนการคิดเป็น เพื�อแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
 

การเปรียบเทียบลกัษณะขอ้มูลทางดา้นวชิาการ ตนเอง 
และสังคม สิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างกนั ฝึกปฏิบตัิการเก็บ
ขอ้มูลวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล เพื�อประกอบการคิด
ตดัสินใจ 

ฝึกปฏิบตัิการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีตวัอย่าง 
 

สรุปกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการคิดเป็นจาก
ขอ้มูลที�เก็บ และวเิคราะห์จากชุมชน 
 

ศึกษาทาํความเขา้ใจกบัความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ 
การศึกษานอกระบบการเชื�อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื�อง
ความหมายความสําคญัของการคิดเป็น และศกัยภาพการ
ประกอบอาชีพในดา้น 
- ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแตล่ะพื�นที� 
- ศกัยภาพของพื�นที�ตามสภาพภูมิอากาศ 
- ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ต ั�งของแตล่ะพื�นที� 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� 1.1  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 ความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเอง 

1. อธิบายความหมาย  

ของการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและวิธีการ

แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง 

 �. ปฏิบติัตนตาม

ขั�นตอนการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง 

�. เห็นคุณค่าของ

กิจกรรมการแสวงหา

ความรู้ 

4. สามารถบอกหรือ

ยกตัวอย่างอาชีพในกลุ่ม

อาชีพด้านการ

เกษตรกรรมอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม ความคิด

สร้างสรรค์  การบริหาร

สามารถวิเคราะห์  

เห็นความสาํคญั และ

ปฏิบติัการแสวงหา

ความรู้จากการอ่าน ฟัง 

และสรุปไดถ้กูตอ้งตาม

หลกัวิชาการ 

1. สามารถวิเคราะห์

ความรู้จาก การอ่าน                

การฟัง การสงัเกต และ

และสรุป ไดถ้กูตอ้ง 

2. สามารถจดัระบบการ

แสวงหาความรู้ใหก้บั

ตนเอง 

3. ปฏิบติัตามขั�นตอนใน

การแสวงหาความรู้

เกี�ยวกบัทกัษะการอ่าน 

ทกัษะการฟัง และทกัษะ

การจดบนัทึก 

4. สามารถนาํความรู้ 

ความเข้าใจในเรื�อง � 

ศักยภาพของพื�นที� และ

หลกัการพื�นฐานตาม

ยทุธศาสตร์ 2555 

สามารถประมวลความรู้ 

ทาํงานบนฐานขอ้มลู 

และมีความชาํนาญใน

การอ่าน ฟัง จดบนัทึก 

เป็นสารสนเทศอยา่ง

คล่องแคล่วรวดเร็ว 

1. ประมวลความรู้ และ

สรุปเป็นสารสนเทศ 

2. ทาํงานบนฐานขอ้มลู

ดว้ยการแสวงหาความรู้

จนเป็นลกัษณะนิสยั 

3. มีความชาํนาญใน

ทกัษะการอ่าน ทกัษะ

การฟัง และทกัษะการจด

บนัทึก อยา่งคล่องแคล่ว 

รวดเร็ว 

�. สามารถนาํความรู้ 

ความเข้าใจในเรื�อง                   

�  ศักยภาพของพื�นที�

และหลกัการพื�นฐาน

ตามยทุธศาสตร์ตาม

กระทรวงศึกษาธิการ

2555 ไปเพิ�มขีด
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

จัดการและการบริการ ที�

สอดคล้องกับศักยภาพ

ของพื�นที�ที�ตนเองอาศัยอยู่

ได้  

  

กระทรวงศึกษาธิการไป

เพิ�มขีดความสามารถ                           

การประกอบอาชีพโดย

เน้นที�กลุ่มอาชีพใหม่ ให้

แข่งขันได้ในระดับ

ท้องถิ�น 

 

ความสามารถการ

ประกอบอาชีพโดยเน้น

ที�กลุ่มอาชีพใหม่ ให้

แข่งขันได้ในตลาดสากล 
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มาตรฐานที� 1.�  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

รู้จกั เห็นคุณค่า และใช้

แหล่งเรียนรู้ถกูตอ้ง 

1. บอกประเภท 

คุณลกัษณะของ         

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

และเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้

ไดต้ามความเหมาะสม 

2. ใชแ้หล่งเรียนรู้         

อยา่งเห็นคุณค่า 

3. ทาํตามกฎ กติกา และ

ขั�นตอนการใช ้           

แหล่งเรียนรู้ 

4. สามารถบอกหรือ

ยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

เกี�ยวกับเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม                  

พาณิชยกรรม                   

ความคิดสร้างสรรค์            

การบริหารจัดการและ

สามารถจาํแนก จดัลาํดบั

ความสาํคญั และเลือกใช ้        

แหล่งเรียนรู้                 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. จาํแนกความแตกต่าง

ของแหล่งเรียนรู้ และ

ตดัสินใจเลือกใชแ้หล่ง

เรียนรู้ 

2. เรียงลาํดบัความสาํคญั

ของแหล่งเรียนรู้ และ

จดัทาํระบบในการใช้

เรียนรู้ของตนเอง 

3. สามารถปฏิบติัการใช้

แหล่งเรียนรู้ตามขั�นตอน        

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. สามารถเลือกใช้ 

แหล่งเรียนรู้ด้าน

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม                   

พาณิชยกรรม                  

ความคิดสร้างสรรค์               

สามารถวางแผนและใช้

แหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่ว  จนเป็น

ลกัษณะนิสยั 

1. วางแผนการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ตามความตอ้งการ

จาํเป็นของ แต่ละบุคคล 

2. ใชแ้หล่งเรียนรู้จาก

เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมตามความ

ตอ้งการจาํเป็น 

3. ใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่ง

แคล่วคล่องจนเป็น

ลกัษณะนิสยั 

4. สามารถวางแผนและ

เลือกใช้แหล่งเรียนรู้เพื�อ

พัฒนาอาชีพของตนเอง

และท้องถิ�นได้อย่าง

รวดเร็วเหมาะสมกับ

ความสามารถ เช่น การ

หาตาํแหน่งงานว่างจาก
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 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

การบริการของพื�นที�ที�

ตนเองอาศัยอยู่ได้  

 

การบริหารจัดการและ

การบริการเกี�ยวกับอาชีพ

ของพื�นที�ที�ตนเองอาศัย

อยู่ได้ตามความต้องการ  

 

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ   
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มาตรฐานที� 1.�  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการจดัการความรู้ 

 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เขา้ใจความหมาย 

กระบวนการชุมชน

ปฏิบติัการและทาํตาม

กระบวนการจดัการ

ความรู้ชุมชน 

1. อธิบายความหมาย 

กระบวนการชุมชน

ปฏิบติัการ กาํหนด

ขอบเขตความรู้จาก

ความสามารถหลกัของ

ชุมชน และวิธีการ

ยกระดบัขอบเขตความรู้

ใหสู้งขึ�น 

2. ร่วมกนัแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ และสรุปผลการ

เรียนรู้ที�บ่งชี�ถึงคุณค่า

ของกระบวนการจดัการ

ความรู้ 

3. สามารถสงัเกต และ

ทาํตามกระบวนการการ

จดัการความรู้ชุมชน 

 

สามารถจาํแนกผลที�

เกิดขึ�นจากขอบเขต

ความรู้ ตดัสินคุณค่า 

กาํหนดแนวทางพฒันา 

1. วิเคราะห์ผลที�เกิดขึ�น

ของขอบเขตความรู้ 

ตดัสินคุณค่ากาํหนด

แนวทางพฒันา 

2. เห็นความสมัพนัธข์อง

กระบวนการจดัการ

ความรู้ กบัการนาํไปใช้

ในการพฒันาชุมชน 

3. ปฏิบติัตาม

กระบวนการการจดัการ

ความรู้ไดอ้ยา่งเป็น

ระบบ 

4. สามารถนาํ

กระบวนการจัดการ

ความรู้ของชุมชนจาํแนก

อาชีพในด้านต่าง ๆ ของ 

ชุมชน  คือ เกษตรกรรม 

สามารถสรุป   องค์

ความรู้ใหม่ นาํไป

สร้างสรรคส์งัคมอุดม

ปัญญา 

1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์             

สร้างสูตร สรุปองค์

ความรู้ใหม่ของขอบเขต

ความรู้ 

2. ประพฤติตนเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3. สามารถจัดทาํแผนที�

ความคิดเกี�ยวกับอาชีพ 

ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน  

เช่น เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม ความคิด

สร้างสรรค์ การบริหาร

จัดการ ได้อย่างถกูต้อง 

4. สร้างสรรคส์งัคมอุดม

ปัญญา 
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 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

4. สามารถนาํ

กระบวนการจัดการ

ความรู้ของชุมชนไป

เลือกประกอบอาชีพที�

เหมาะสมกับตนเองได้ 

อุตสาหกรรม  

พิณชยกรรม  

ความคิดสร้างสรรค์  

การบริหารจัดการ            

ได้อย่างถกูต้อง  
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มาตรฐานที� 1.�  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการคดิเป็น 

 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ความสามารถในการ

อธิบายปรัชญาคิดเป็น 

และทกัษะในการใช้

กระบวนการคิดเป็นใน

การแกปั้ญหา 

�. อธิบาย และเชื�อมโยง

ความเชื�อพื�นฐานทาง

การศึกษาผูใ้หญ่/

การศึกษานอกระบบ             

สู่ปรัชญาคิดเป็น 

2. เขา้ใจความหมายและ

ความสาํคญัของปรัชญา         

คิดเป็น สามารถอธิบาย

ถึงขั�นตอนและ

กระบวนการแกปั้ญหา

ของคนคิดเป็น 

 

ความสามารถใน

การศึกษา เลือกสรร 

จดัเก็บ และการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ขอ้มลูทั�ง         

สามประการ และการใช้

เทคนิคในการฝึกทกัษะ 

การคิดเป็น เพื�อใช้

ประกอบการตดัสินใจ

แกปั้ญหา 

�. อธิบายหรือทบทวน

ปรัชญาคิดเป็นและ

ลกัษณะของขอ้มลูดา้น

วิชาการ ตนเอง สงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม ที�จะนาํมา

วิเคราะห์และสงัเคราะห์

เพื�อประกอบการคิด                   

การตดัสินใจแกปั้ญหา 

2. จาํแนก เปรียบเทียบ 

ตรวจสอบขอ้มลูดา้น

วิชาการ ตนเอง สงัคม 

ความสามารถในการ       

ฝึกทกัษะการคิดเป็นที�

ซบัซอ้นเชื�อมโยงกบั

คุณธรรม จริยธรรม              

ที�เกี�ยวขอ้งกบัปรัชญา          

คิดเป็นและสามารถระบุ

ถึงปัญหาอุปสรรคการ

พฒันากระบวนการ        

คิดเป็น และการแกไ้ข 

�. อธิบายหรือทบทวน

ปรัชญาคิดเป็น และการ

ใชร้ะบบขอ้มลูทาง

วิชาการ ตนเอง และ

สงัคม สิ�งแวดลอ้ม มา

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื�อ

ประกอบกระบวนการ

คิด การตดัสินใจ ในการ

แกปั้ญหา 

�. อธิบายและปฏิบติัการ

ใชเ้ทคนิควิธีการฝึก

ทกัษะการคิดเป็นที�

ซบัซอ้นและ 
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มาตรฐานที� 1.�  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการคดิเป็น (ต่อ) 

 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 �. เขา้ใจลกัษณะของ

ขอ้มลูดา้นวิชาการ 

ตนเอง และสงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม และ

สามารถเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของขอ้มลู            

ทั�งสามดา้น 

�. เข้าใจและบอกได้ว่า 

หลักการ”คดิเป็น” และ

ความเชื�อพื�นฐานทาง

การศึกษาผู้ใหญ่เป็นเรื�อง

ที�สอดคล้องกบั � 

ศักยภาพของพื�นที�ตาม

ยทุธศาสตร์ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

���� ในการนาํไปเพิ�ม

ขีดความสามารถการ

 สิ�งแวดลอ้มที�จดัเก็บ 

และทกัษะในการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์

ขอ้มลูทั�งสามดา้น                         

เพื�อประกอบการ

ตดัสินใจแกปั้ญหา 

3. ปฏิบติัตามเทคนิค

กระบวนการคิดเป็น 

ประกอบการตดัสินใจ         

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4. สามารถนําความรู้ 

ความเข้าใจในเรื�อง � 

ศักยภาพของพื�นที� และ

หลักการพื�นฐานตาม

ยทุธศาสตร์ตาม

กระทรวงศึกษาธิการ 

���� ไปเพิ�มขีด

 นาํคุณธรรม จริยธรรม ที�

เกี�ยวขอ้งมาส่งเสริม

กระบวนการคิดเป็นให้

มากขึ�น 

�. อภิปราย ถกแถลงถึง

ปัญหาและอุปสรรค           

ในการใชก้ระบวนการ             

คิดเป็น ประกอบการ

แกปั้ญหา 

�. เชื�อมโยงปรัชญา       

คิดเป็น กระบวนการ 

เรียนรู้ การศึกษานอก

ระบบ 

�. บอกลกัษณะของ         

คนคิดเป็น ไดอ้ยา่งนอ้ย         

� ประการ 
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 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ประกอบอาชีพโดยเน้น � 

กลุ่มอาชีพใหม่ในระดบั

ท้องถิ�น 

ความสามารถการ

ประกอบอาชีพโดยเน้นที�

กลุ่มอาชีพใหม่ ให้

แข่งขนัได้ในระดับชาต ิ

 

�. สามารถนําความรู้ 

ความเข้าใจในเรื�อง � 

ศักยภาพ ของพื�นที�และ

หลักการพื�นฐานตาม

ยทุธศาสตร์ตาม

กระทรวงศึกษาธิการ 

���� ไปเพิ�มขีด

ความสามารถการ

ประกอบอาชีพโดยเน้นที�

กลุ่มอาชีพใหม่ ให้

แข่งขนัได้ในตลาดสากล 
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มาตรฐานที� 1.�  มคีวามรู้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิี�ดต่ีอการวจิยัอย่างง่าย 

 ระดับประถมศึกษา  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เขา้ใจความหมาย เห็น

ความสาํคญั และ

ปฏิบติัการรวบรวม

ขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลู 

และสรุปผลการหา

ความรู้ ความจริง 

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั และขั�นตอน        

ในการทาํวจิยัอยา่งง่าย 

คน้หาความรู้ความจริง  

2. เห็นความสาํคญัของ

การคน้หาความรู้ ความ

จริง 

3. ปฏิบติัการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์

ขอ้มลู และสรุปผลการ

หาความรู้ความจริง 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา 

ความจาํเป็นเห็น

ความสมัพนัธข์อง

กระบวนการวิจยั               

กบัการนาํไปใชใ้นชีวิต 

และดาํเนินการวิจยั

ทดลองตามขั�นตอน 

1. ระบุปัญหา ความจาํเป็น 

วตัถุประสงค ์และ

ประโยชน์ ที�คาดว่าจะ

ไดรั้บจากการวิจยั และ

สืบคน้ขอ้มลูเพื�อทาํความ

กระจ่างในปัญหาการวิจยั 

รวมทั�งกาํหนดวิธีการหา

ความรู้ความจริง 

2.  เห็นความสมัพนัธ์

ของกระบวนการวิจยักบั

การนาํไปใชใ้นชีวิต 

3. ปฏิบติัการศึกษาทดลอง 

รวบรวม วิเคราะหข์อ้มลู 

และสรุปความรู้ความจริง

ตามขั�นตอนไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ชดัเจน เช่น การ

วิเคราะห์อาชีพ 

สามารถวางแผน           

การวจิยั ดาํเนินการตาม

แบบแผนอยา่งถกูตอ้ง 

1. ออกแบบการวจิยั เพื�อ

คน้หาความรู้ ความจริงที�

ตอ้งการคาํตอบ 

2. ดาํเนินการตามแบบ

แผนการวจิยั และ

วิเคราะห์ขอ้มลู สรุป

สารสนเทศความรู้ ความ

จริงที�ตอ้งการคาํตอบ 

3. ใช้กระบวนการวิจัย

อย่างง่ายเพื�อเพิ�ม

ศักยภาพและขีด

ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพสร้าง

รายได้ที�มั�งคั�ง และมั�นคง 
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รายวชิาบังคบั 

สาระทักษะการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที� ระดับการศึกษา รหัสวชิา รายวชิา 

 

หน่วยกติ 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

ประถมศึกษา ทร����� ทกัษะการเรียนรู้ 

 

� 

 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ทร����� ทกัษะการเรียนรู้ 

 

� 

 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ทร����� ทกัษะการเรียนรู้ 

 

� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับประถมศึกษา 
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 คาํอธบิายรายวชิา ทร����� ทักษะการเรียนรู้   จาํนวน  5  หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา   

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

สาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอย่างง่าย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ จดัการ

ความรู้  กระบวนการแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ที�สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการชี�นาํตนเองใน

การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื�นฐาน และการพัฒนา � ศักยภาพหลักของ

พื�นที�ใน � กลุ่มอาชีพใหม่ คอื กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

การบริหารจดัการเป็นการบริการ  ตามยทุธศาสตร์ ���� กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต 

ดังนั�นสาระทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาจงึมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี� 

 �. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

�. รู้จกั เห็นคุณค่า และใชแ้หล่งเรียนรู้ถกูตอ้ง 

�. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการปฏิบติัการและทาํตาม

กระบวนการจดัการความรู้ชุมชน ดา้นอาชีพ เพื�อเพิ�มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที�สามารถ

สร้างรายได้ที�มั�งคั�ง และมั�นคง 

�. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็น และทกัษะในการใชก้ระบวนการคิดเป็นในการ

แกปั้ญหา การเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต 

�. เขา้ใจความหมาย เห็นความสาํคญั และปฏิบติัการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลู และสรุปผลการ

หาความรู้ ความจริง ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

�. เข้าใจความหมาย และเห็นความสาํคัญของศักยภาพของพื�นที�ใน การเพิ�มขีดความสามารถของ

การประกอบอาชีพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี�   

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ความหมาย ความสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

      ฝึกทกัษะพื�นฐานทางการศกึษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  ดา้นการอ่าน การฟัง การสงัเกต การจาํ และการจดบนัทึก 

                  เจตคติ/ปัจจยั ที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความสาํเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้      
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การคิดริเริ�มและเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวินยัในตนเอง การคิดเชิงความคิดสร้างสรรค ์

ความรักในการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรับผดิชอบ 

�. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ของแหล่งเรียนรู้ โดยทั�วไป เช่น กลุ่มบริการขอ้มลู กลุ่ม

ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ กลุ่มขอ้มลูทอ้งถิ�น กลุ่มสื�อ กลุ่มสนัทนาการศกึษา สาํรวจแหล่งเรียนรู้ภายใน

ชุมชน จดักลุ่ม ประเภท และความสาํคญั ศึกษาเรียนรู้กบัภมูิปัญญา ปราชญ ์ผูรู้้ในทอ้งถิ�น 

 การเขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดประชาชน  สถานศึกษา และ ศนูยก์ารเรียนชุมชน 

(ศรช.) ศกึษาบทบาทหนา้ที�และการบริการของแหล่งเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ  กฎ กติกา เงื�อนไขต่าง ๆ ในการไป

ขอใชบ้ริการ ฝึกทกัษะการใชข้อ้มลูสารสนเทศจากหอ้งสมุดประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความ

จาํเป็นเพื�อนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ของตนเอง  

�. การจดัการความรู้ 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั หลกัการของการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการ 

ความรู้ การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอดความรู้ การพฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจดัทาํสารสนเทศ 

เผยแพร่ความรู้ 

 ฝึกทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ดว้ยตนเองและดว้ยการรวมกลุ่มปฏิบติัการ 

โดยการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ระบุความรู้ที�ตอ้งใช ้การแสวงหาความรู้ สรุปองคค์วามรู้ ประยกุตใ์ช้

ความรู้ แลกเปลี�ยนความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื�อต่อยอดความรู้ การพฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม 

สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว 

�. การคดิเป็น 

 ศึกษาทาํความเขา้ใจกบัความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบ และเชื�อมโยง

ไปสู่การเรียนรู้เรื� องความหมายและความสาํคญัของการคิดเป็น โดยใชข้อ้มูลดา้นวิชาการ ตนเอง สังคม 

สิ�งแวดลอ้มอยา่งพอเพียง มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื�อกาํหนดทางเลือกในการคิด การตดัสินใจ แกปั้ญหา

ที�เหมาะสมอยา่งคนคิดเป็น ฝึกทกัษะในการทาํความเขา้ใจในลกัษณะของขอ้มูลดา้นวิชาการ ตนเอง และ

สังคม สิ�งแวดลอ้ม และฝึกการใช้ข้อมูลทั�ง � ด้าน ในการประกอบการคิดและการตดัสินใจแกปั้ญหาที�

หลากหลายตามกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็น 

�. การวจิยัอย่างง่าย 

 ศึกษา / ฝึกทกัษะ  ความหมาย  ความสาํคญัของ การวิจยัอย่างง่าย กระบวนการและขั�นตอนของ

การดาํเนินงาน  ได้แก่ การระบุ / กาํหนดปัญหา ที�ต้องการหาความรู้ ความจริง  หรือสิ�งต้องการพฒันา          

การแสวงหาความรู้จากการศึกษาเอกสาร ผูท้รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื�อกาํหนดแนว

คาํตอบเบื�องตน้ การเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการ สอบถาม สาํรวจ / สมัภาษณ์  / ทดลอง  การนาํขอ้มูลที�ไดม้า

วิเคราะห์หาคาํตอบที�ตอ้งการ   การเขียนรายงานสรุปผล  และการนาํความรู้ไปปฏิบติัจริง  
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 6. ทักษะการเรียนรู้ และศกัยภาพหลกัของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 ศึกษา วเิคราะห์ และประยกุต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการเพิ�มศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแข่งขันใน � กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่ มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม                     

พาณชิยกรรม ความคดิสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยคํานึงถึงศักยภาพหลักของพื�นที� 

คอื  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื�นที� ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ

ภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที� และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื�นที� 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ควรจัดในลกัษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  เพื�อ 1) ฝึกให้ผูเ้รียนไดก้าํหนดเป้าหมาย และวางแผนการเรียนรู้ 2) เพิ�มพูนให้มี

ทกัษะพื�นฐานในการอ่าน ฟัง สงัเกต จาํ จดบนัทึก 3) มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองที�ทาํให้การเรียนรู้

ดว้ยตนเองประสบผลสาํเร็จ และนาํความรู้ไปใชใ้นวิถีชีวิตใหเ้หมาะสมกบัตนเอง และชุมชน/สงัคม 

�. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

                ตอ้งใหผู้เ้รียนทุกคนไปศึกษาหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอ ทาํความเขา้ใจบทบาท หน้าที� กฎ กติกา 

เงื�อนไขการใหบ้ริการ เพื�อใชห้อ้งสมุดประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจาํเป็นในการนาํไปใช้

ในการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั�งมอบหมายให้ผูเ้รียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื�น ๆ เช่นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

�. การจดัการความรู้ 

 ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย 

การรวมกลุ่มปฏิบติัการ/ชุมชนปฏิบติัการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มและ

จดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

�. การคดิเป็น 

 ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาทาํความเขา้ใจกบัความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบ

ดว้ยกระบวนการอภิปรายกลุ่มและร่วมสรุปสาระสาํคญัที�เชื�อมโยงไปสู่การคิดเป็นดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทั�งดา้นวิชาการ ตนเอง สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม และนาํไปสู่การคิดและการแกปั้ญหาตามกระบวนการคิดเป็น

ที�มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข จากใบงานและใบความรู้ต่าง ๆ ที�มีการจัดเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียน                     

มีโอกาสฝึกทกัษะในการคิด การใหเ้หตุผลในการแกปั้ญหาหลากหลายชนิดที�เสนอขึ�นมาเป็นกรณีตวัอย่าง 

และสรุปให้เห็นว่าการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็นนั�นต้องใชข้อ้มูลประกอบอย่างน้อย � ประการ

ดงักล่าว 
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�. การวจิยัอย่างง่าย 

 จดัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้ เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  ฝึกทกัษะการสงัเกตและคน้หาปัญหา   

ที�พบในชีวิตประจาํวนั / ในสาระที�เรียน  การตั�งคาํถาม  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อน / ผูรู้้ การคาดเดา

คาํตอบอยา่งมีเหตุผล การฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการวิจยัง่าย ๆ   การเก็บรวบรวมขอ้มลู  การสรุปขอ้มลูและ

เขียนรายงานผลอยา่งง่าย ๆ 

6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 จดัให้ผู้ เรียนทั�งรายบคุคล/กลุ่มได้ศึกษา ประยกุต์ทักษะการเรียนรู้  โดยคาํนึงถงึพื�นฐานศักยภาพ

แต่ละพื�นที� ที�มีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ�นไม่เหมือนกนั ในการเพิ�มขีดความสามารถของ

การประกอบอาชีพ � กลุ่มอาชีพใหม่ คอื กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด

สร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื�อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั�นคง และยั�งยืนอย่าง

ต่อเนื�อง  

 

การวดัและประเมนิผล 

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ใชก้ารประเมินจากสภาพจริงของผูเ้รียนที�แสดงออกเกี�ยวกบั การกาํหนดเป้าหมาย และวางแผน

การเรียนรู้   รวมทกัษะพื�นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ประสบ

ความสาํเร็จ 

�. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

                ขอ้มลูจากการนาํเสนอ ซึ�งเป็นผลจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการเขียน

รายงาน การร่วมกนัอภิปราย การนาํในการพบกลุ่ม เป็นตน้ 

�. การจดัการความรู้ 

 จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ 

ในกลุ่มปฏิบติัการ ผลงาน/ชิ�นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบติัการ ใชว้ิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู 

ผูเ้รียนและผูเ้กี�ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความสําเร็จกับเป้าหมายที�วางไว ้และระบุ

ขอ้บกพร่องที�ตอ้งแกไ้ข ส่วนที�ทาํไดดี้แลว้ก็พฒันาใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 �. การคดิเป็น 

 ประเมินจากการร่วมอภิปรายของผูเ้รียน และจากการใชข้อ้มูลทางวิชาการ ตนเอง และสังคม 

สิ�งแวดลอ้ม มาประมวลใชป้ระกอบการคิด การตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมและพอเพียงของผูเ้รียน  
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�. การวจิยัอย่างง่าย 

 จากการสงัเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ�นงานที�มอบหมายให้

ฝึกปฏิบติั ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 

6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

    จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ�นงานที�มอบหมายให้         

ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างการเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา  

ทร����� วชิาทักษะการเรียนรู้  สาระทักษะการเรียนรู้  จาํนวน  �  หน่วยกติ  

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

             �. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

�. รู้จัก เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรียนรู้ถกูต้อง 

�. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุมชน และศักยภาพของชุมชนในการปฏิบัติการและทาํตาม

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 

�. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็นในการ

แก้ปัญหา การเรียนรู้และการประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต 

�. เข้าใจความหมาย เห็นความสาํคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการ

หาความรู้ ความจริง ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

�. เข้าใจความหมาย และเห็นความสาํคัญของศักยภาพหลักของพื�นที�ในการเพิ�มขีดความสามารถ

ของการประกอบอาชีพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 

1. รู้ เขา้ใจความหมาย ตระหนกั 

และเห็นความสาํคญัของการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

�. สามารถกาํหนดเป้าหมายและ

วางแผนการเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง 

�. มีทกัษะพื�นฐานทางการศึกษา

หาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา 

และเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง   

�. สามารถอธิบายปัจจยั ที�ทาํให้

การเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบ

ความสาํเร็จ 

�. ความหมาย ความสาํคญัของการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

�. การกาํหนดเป้าหมายและ 

วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

�. ทกัษะพื�นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 

ทกัษะการแกปั้ญหา และเทคนิคในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง  (การอ่าน การฟัง  การ

สงัเกต การจาํ และการจดบนัทึก)  

�. เจตคติ/ปัจจยั ที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ย

ตนเองประสบความสาํเร็จ (การเปิดรับ

โอกาสการเรียนรู้ การคิดริเริ�มและ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ 

การสร้างวินยัในตนเอง การคิดเชิงบวก 

3 
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ความคิดสร้างสรรค ์ความรักใน         

การเรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ        

ความรับผดิชอบ) 

� การใช้ 

แหล่งเรียนรู้ 

1. รู้ เขา้ใจความหมาย ตระหนกั 

และเห็นความสาํคญัของ               

แหล่งเรียนรู้โดยทั�วไป  

2. อธิบายถึงความสาํคญัของ           

การใชแ้หล่งเรียนรู้ 

3. สามารถบอกและยกตวัอยา่ง

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

4. สามารถเลือกและบอกวิธีการ

เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 

5. ยกตวัอยา่งการใชแ้หล่งเรียนรู้

ของตนเอง 

6. สามารถอธิบายหรือยกตวัอยา่ง

การใชข้อ้มลูสารสนเทศจาก

หอ้งสมุดประชาชนที�สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการ ความจาํเป็นเพื�อ

นาํไปใชใ้นการเรียนรู้ของตนเอง 

1.  ความหมาย ความสาํคญัของแหล่ง

เรียนรู้โดยทั�วไป (กลุ่มบริการขอ้มลู 

กลุ่มศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์  

กลุ่มขอ้มลูทอ้งถิ�น กลุ่มสื�อ  

กลุ่มสนัทนาการ) 

2. การเขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ 

(หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอของ

สถานศึกษา และ ศรช.) 

�. บทบาทหนา้ที�และการบริการของ

แหล่งเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ   

�. กฎ กติกา เงื�อนไขต่าง ๆ ในการไปขอ

ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้  

�. ทกัษะการใชข้อ้มลูสารสนเทศจาก

หอ้งสมุดประชาชนที�สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ ความจาํเป็นเพื�อนาํไปใช้

ในการเรียนรู้ของตนเอง 

3 
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12 

 

 

� การจดัการ

ความรู้ 

 

1. รู้ เขา้ใจ ความหมาย 

ความสาํคญั ประโยชน์หลกัการ

ของการจดัการความรู้ 

2. รู้ เขา้ใจกระบวนการจดัการ

ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

�. ความหมาย ความสาํคญั หลกัการของ

การจดัการความรู้ 

 

�. กระบวนการจดัการความรู้ (กาํหนด

เป้าหมายการเรียนรู้/ระบุความรู้/กาํหนด

ความรู้ที�ตอ้งการใช/้การแสวงหาความรู้/ 

สรุปองคค์วามรู้ ปรับปรุง ดดัแปลงให้

เหมาะสมต่อการใชง้าน/ ประยกุตใ์ช้

ความรู้ในกิจการงานของตน/แลกเปลี�ยน

ความรู้/ รวมกลุ่มปฏิบติัการต่อยอด

ความรู้ พฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม/ 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

�. สามารถใชก้ารจดัการความรู้

เป็นเครื�องมือในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

�. สามารถจดัการความรู้โดย

กระบวนการกลุ่ม 

�. สามารถสร้าง พฒันาความรู้ 

(นวตักรรม) 

�. สามารถใชส้ารสนเทศเป็น

เครื�องมือในการเผยแพร่                

องคค์วามรู้ 

สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม/จดัทาํ

สารสนเทศ เผยแพร่ความรู้) 

�. กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง 

(ระดบัปัจเจก) 

3.1  กาํหนดความรู้หลกัที�จาํเป็นหรือ

สาํคญัต่องานหรือกิจกรรม 

3.2  เสาะแสวงหาความรู้ 

3.3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

3.4  แลกเปลี�ยนความรู้ 

3.5  พฒันาความรู้/ยกระดบัความรู้/       

ต่อยอดความรู้ 

3.6 สรุปองคค์วามรู้ 

3.7 จดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ใน          

การพฒันาตนเอง 

กระบวนการจดัการความรู้ด้วยการ

ปฏิบัตกิารกลุ่ม (ชุมชนนักปฏิบัตหิรือ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ :COPS) 

1. รูปแบบของ COPS ที�ใชใ้นการจดัการ

ความรู้ 

2. การทาํ COPS เพื�อจดัการความรู้ 

2.1 บนัทึกการเล่าเรื�อง 

2.2 บนัทึกขุมความรู้ 

2.3 บนัทึกแก่นความรู้ 

3. บนัทึก จดัเก็บ เป็นองคค์วามรู้ของ

กลุ่ม เพื�อใชป้ระโยชน์ใหผู้อ้ื�นไดเ้รียนรู้

ต่อไป 

การสร้างองค์ความรู้ พฒันา ต่อยอด 

ยกระดับความรู้ 

1. การใชค้วามรู้และประสบการณ์ในตวั

บุคคลใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่ม/
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

หน่วยงาน/ชุมชน 

2. การทาํงานแบบต่อยอดความรู้ 

3. วิธีปฏิบติัที�เป็นเลิศ (Best Practice) 

การจดัทําสารสนเทศเผยแพร่ 

องค์ความรู้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ วิธีการ 

2. การประสานความรู้ 

3. การถอดองคค์วามรู้ 

4. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

5. การจดัเก็บความรู้ของกลุ่ม/องคก์ร          

การสร้างคลงัความรู้ การประยกุตใ์ช ้

ICT 

 

 

 

� 

 

� การคดิเป็น 

 

�. เขา้ใจและเชื�อมั�นในความเชื�อ

พื�นฐานทางการศกึษาผูใ้หญ่/

การศึกษานอกระบบที�เป็น

พื�นฐานเบื�องตน้ของการเขา้ถึง

กระบวนการคิดเป็น 

�. รู้และเขา้ใจปรัชญา คิดเป็นง่าย 

ๆ สามารถอธิบาย ไดถ้ึง

ความหมายและความสาํคญัของ

การคิดเป็นที�เชื�อมโยงจากความ

เชื�อพื�นฐานทางการศกึษาผูใ้หญ่

และการศึกษานอกระบบ/

การศึกษาตามอธัยาศยั 

�. เขียนผงักระบวนการคิด

แกปั้ญหา ตามแนวทางของ         

คนคิดเป็น 

�. อธิบายเสนอแนวทางการ

แกปั้ญหาตามกระบวนการคิดเป็น

จากกรณีตวัอยา่งที�กาํหนดได้

�. ความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษา

ผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบ  � ประการ 

�.�  คนทุกคนมคีวามแตกต่างกนั แต่

ทุกคนตอ้งการความสุข ความสุขของแต่

ละคนจึงแตกต่างกนั 

�.� ความสุขของคนจะเกิดขึ�นก็

ต่อเมื�อมีการปรับตวัเองและสิ�งแวดลอ้ม

ใหเ้ขา้หากนัอยา่งผสมกลมกลืนจนเกิด

ความพอดี 

�.� สภาวะแวดลอ้มในสงัคม

เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงทาํใหเ้กิด

ปัญหา เกิดความทุกข ์ความไม่สบายกาย 

ไม่สบายใจอยูต่ลอด 

�.� เมื�อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกขก์็ตอ้ง

หาวิธีแกปั้ญหา ซึ�งการแกปั้ญหาที�

เหมาะสมตอ้งมีขอ้มลูประกอบการคิด 

การตดัสินใจ อยา่งนอ้ย � ประการ คือ 

ขอ้มลูดา้นวิชาการ ขอ้มลูดา้นตนเอง 

�� 
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

อยา่งมีขอ้มลูเพียงพอ 

�. ทาํแบบฝึกหดัการแกปั้ญหา

ดา้นกระบวนการคิดเป็นที�

กาํหนดใหไ้ดค้ล่อง 

ขอ้มลูดา้นสงัคม สิ�งแวดลอ้ม 

1.5 เมื�อไดใ้ชว้ิธีแกปั้ญหาดว้ยการ

วิเคราะห์ขอ้มลูและไตร่ตรองขอ้มลู

อยา่งรอบคอบ ทั�ง � ดา้น  จนมคีวาม

พอใจแลว้ก็พร้อมที�จะรับผดิชอบการ

ตดัสินใจที�เกิดความพอดี ความสมดุล

ระหว่างชีวิตกบัธรรมชาติอยา่งสนัติสุข 

�. ปรัชญาคิดเป็น 

     2.1 ความหมาย 

     �.� ความสาํคญั 

     �.� คาํที�เกี�ยวขอ้ง 

     �.� การเชื�อมโยงความเชื�อพื�นฐาน

ทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศกึษา

นอกระบบ กบัปรัชญาคิดเป็น 

�. กระบวนการและขั�นตอนการ

แกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็น 

�.� ทุกข/์ปัญหาที�ปรากฏ 

�.� ศึกษาสาเหตุของทุกข ์ปัญหา โดย

การวิเคราะห์ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งขอ้มลู

วิชาการ ขอ้มลูตนเอง และขอ้มลูทาง

สงัคม สิ�งแวดลอ้ม ใหรู้้ลกัษณะเบื�องตน้

ของขอ้มลูทั�ง � ประการ และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มลู 

ต่าง ๆ อยา่งง่าย ๆ ได ้

�.� กาํหนดทางเลือกในการดบัทุกข/์

ปัญหา และเลือกแนวทางที�เหมาะสม 

�.� ดาํเนินการแกปั้ญหาเพื�อการดบั

ทุกข ์

�.� ประเมินผลการดาํเนินงาน หากมี

ผลเป็นที�พอใจก็จะเกิดสนัติสุข ถา้ยงั               
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ไม่พอใจก็จะยอ้นกลบัไปพิจารณา

สาเหตุทุกขห์รือปัญหาใหม่และแสวงหา

ขอ้มลูเพิ�มเติมอยา่งพอเพียงจนพอใจกบั

การตดัสินใจของตนเอง 

�. กรณีตวัอยา่งที�หลากหลายเพื�อฝึก

ทกัษะการคิดเป็นดว้ยกระบวนการ

แกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็น 

 

 

 

 

6 

 

� การวจิยั 

อย่างง่าย 

 

�. รู้เขา้ใจความหมายและ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

วิจยั 

�. วิเคราะห์และกาํหนดปัญหา

หรือสิ�งที�อยากรู้/ 

ตอ้งการทราบคาํตอบ 

�. รู้เขา้ใจกระบวนการและ

ขั�นตอนการวจิยั 

�. ฝึกปฏิบติัการสงัเกตปัญหา การ

ระบุปัญหา การตั�งสมมติฐาน         

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การสรุป

ขอ้มลูและการเขียนรายงานการ

วิจยัอยา่งง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิจยัคืออะไร ทาํไมตอ้งรู้เรื�องการวิจยั 

(ความหมายและความสาํคญัของการ

วิจยั) 

1.1 ความหมายของการวจิยั 

1.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของ

การวจิยั 

2. ทาํวิจยัอยา่งไร 

(กระบวนการและขั�นตอนการวิจยั) 

2.1 คาํถามที�ตอ้งการคาํตอบคืออะไร 

ปัญหาที�ตอ้งการทราบจากการวจิยัคือ

อะไร (การระบุปัญหาการวิจยั) 

2.2 คาดเดาคาํตอบว่าอยา่งไร 

กาํหนดแนวคาํตอบเบื�องตน้ 

(สมมติฐาน) 

2.3 วิธีการหาคาํตอบที�ตอ้งการรู้/

แหล่งคาํตอบ/การรวบรวมคาํตอบ         

(การเก็บรวบรวมขอ้มลู/เครื�องมือการ

วิจยั) 

2.4 ตอบคาํถามที�สงสยัว่าอยา่งไร

(การวิเคราะหข์อ้มลู/สรุปผลการวิจยั) 

3. เขียนอยา่งไร ใหค้นอ่านเขา้ใจ             

(การเขียนรายงานการวิจยัอยา่งง่าย) 

�.� ความเป็นมา/ความสาํคญัของ

� 
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

เรื�องที�ทาํวิจยั 

�.� วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

�.� ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการวิจยั 

�.�  เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

�.� วิธีดาํเนินการวิจยั 

�.� การวิเคราะห์ขอ้มลู 

�.� สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

�.� เอกสารอา้งอิง 

 

� ทักษะการ

เรียนรู้และ

ศักยภาพ

หลกัของ

พื�นที�ในการ

พัฒนา

อาชีพ 

�. รู้เข้าใจความหมาย ตระหนัก

และเห็นความสาํคัญ ศกัยภาพ

หลกัของพื�นที� � ศักยภาพ 

�. อธิบายถึง องค์ประกอบของ

ศักยภาพ � ศักยภาพ  

�. ยกตัวอย่างการใช้ศักยภาพ � 

ศักยภาพ โดยคาํนึงถึงศักยภาพแล

พบริบมรอบ ๆ ตัวผู้เรียน 

 

�. ความหมาย ความสาํคัญ ของศักยภาพ

หลกัในการพัฒนาอาชีพ 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพหลกัของพื�นที�

ในการพัฒนาอาชีพ 

�. � ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื�นที� 

     �.� ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ 

�.� ศักยภาพของภูมิประเทศ และ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที� 

�.� ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที� 

�.� ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน

แต่ละพื�นที� 

�. ตัวอย่างอาชีพที�สอดคล้องกับ

ศักยภาพหลกัของพื�น คือ 

3.1 กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

3.2 กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

3.3 กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 
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ที�  หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

3.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์ 

3.5 กลุ่มอาชีพด้านบริหารจัดการ 

และการบริการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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อธิบายรายวชิา ทร����� ทกัษะการเรียนรู้  จาํนวน  �   หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

สาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอย่างง่าย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ จดัการ

ความรู้  กระบวนการแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ที�สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการชี�นาํตนเองใน

การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกบัหลักการพื�นฐาน และการพฒันา � ศักยภาพของพื�นที�ใน 

� กลุ่มอาชีพใหม่ คอื เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและ

การบริการ  ตามยทุธศาสตร์ ���� กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต ดังนั�นสาระทักษะการ

เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี� 

�. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสาํคญั และปฏิบติัการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

2. สามารถจาํแนก จดัลาํดบัความสาํคญั และเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถจาํแนกผลที�เกิดขึ�นจากขอบเขตความรู้ ตดัสินคุณค่า กาํหนดแนวทางพฒันา 

4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จดัเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลทั�งสามประการ 

และการใชเ้ทคนิคในการฝึกทกัษะ การคิดเป็น เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจแกปั้ญหา 

5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจาํเป็น เห็นความสมัพนัธข์องกระบวนการวิจยักบัการนาํไปใชใ้น

ชีวิต และดาํเนินการวิจยัทดลองตามขั�นตอน 

�. สามารถจําแนก และวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการเพิ�มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพใน � กลุ่มอาชีพใหม่  

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี�   

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ทบทวน ความหมาย ความสาํคญั และกระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    ทบทวนทกัษะพื�นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ดา้นการอ่าน การฟัง การสงัเกต การจาํ และการจดบนัทึก 

 ฝึกทกัษะการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ทกัษะพื�นฐานและเทคนิค

ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในเรื�องการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และการวิเคราะห์วิจารณ์  

               เจตคติ/ปัจจยั ที�ทาํให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสาํเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้     
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การคิดริเริ�มและเรียนรู้ดว้ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวินัยในตนเอง การคิดเชิงบวก ความคิด

สร้างสรรค ์ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรับผดิชอบ 

�. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

 ทบทวนความหมาย ความสําคญัของการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ ์            

อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้สาํคญัอื�น ๆ ในประเทศ 

 ศึกษา เรียนรู้ การใชอ้ินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศที�ตอ้งการและสนใจ 

�. การจดัการความรู้ 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการ 

ความรู้ การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจัดทําสารสนเทศ 

เผยแพร่ความรู้ 

 ฝึกทักษ ะกร ะบ วน การ จัด กา รคว าม รู้ด้วยต นเ อง และ ด้ว ยก ารร วม กลุ่ มปฏิบัติ กา ร 

โดยการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ระบุความรู้ที�ต้องใช้ การแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้  

ระยุกต์ใช้ความรู้ แลกเปลี�ยนความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบัติการเพื�อต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่าย 

ความรู้ของกลุ่ม 

               สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 4. การคดิเป็น 

 ทบทวนทาํความเข้าใจกับความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบ และ

เชื�อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื�องความหมายและความสาํคญัของการคิดเป็น โดยใชข้อ้มูลอย่างน้อย  � ประการ 

คือ ขอ้มลูดา้นวิชาการ ตนเอง และสงัคม สิ�งแวดลอ้ม อย่างพอเพียงมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื�อกาํหนด

ทางเลือกในการคิด การตดัสินใจแกปั้ญหาที�เหมาะสมอยา่งคนคิดเป็น 

 ศึกษาทาํความเขา้ใจและฝึกทกัษะในการพิจารณาขอ้มูล ทั�งดา้นดา้นวิชาการ ตนเอง และสังคม 

สิ�งแวดลอ้ม จนสามารถจาํแนกและเปรียบเทียบลกัษณะของขอ้มูลทั�ง � ประการไดจ้ากกรณีที�หลากหลาย 

เพื�อนาํไปใชใ้นการเลือกเก็บขอ้มลูดงักล่าวมาใชป้ระกอบการคิดตดัสินใจอยา่งคน คิดเป็น 

 ฝึกปฏิบติัการคิด การตดัสินใจอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็นจากกรณีตวัอยา่ง 

5. การวจิยัอย่างง่าย 

 ทบทวนความหมาย  ความสาํคญัการวิจยัอยา่งง่าย กระบวนการและขั�นตอนของการดาํเนินงาน   

 ศึกษา ฝึกทกัษะ สถิติง่าย ๆ เพื�อการวิจยั เครื�องมือการวิจยั และการเขียนโครงการวิจยัอยา่งง่าย ๆ 
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 ศึกษา วิเคราะห์ และจําแนกใช้ทักษะการเรียนรู้  และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการเพิ�มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพใน � กลุ่มอาชีพใหม่  คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณชิยกรรม ความคดิสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยคํานึงถึงศักยภาพหลักของพื�นที� 

คอื  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื�นที� ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ

ภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที� และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื�นที� 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ควรจัดในลกัษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ

เรียนรู้ที�หลากหลาย ซบัซอ้น อย่างสร้างสรรค์  เพื�อ 1) ฝึกให้ผูเ้รียนไดก้าํหนดเป้าหมาย และวางแผนการ

เรียนรู้   2) เพิ�มพนูใหม้ีทกัษะพื�นฐานในการการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การวิเคราะห์

วิจารณ์  3) มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบผลสาํเร็จ และนาํความรู้

ไปใชใ้นวิถีชีวิตใหเ้หมาะสมกบัตนเอง และชุมชน/สงัคม 

 �. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

           ใหผู้เ้รียนศึกษาสารสนเทศ  จากระดบัชุมชนสู่ระดบัจงัหวดั ประเทศ และโลก การเรียนรู้การใช้

อินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจาํเป็นในการนาํไปใชใ้นการแสวงหา

ขอ้มลูเพื�อการเรียนรู้ของตนเอง 

�. การจดัการความรู้ 

 ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้หลกัการ และกระบวนการของการจดัการความรู้ การฝึกปฏิบติัจริงโดย

การรวมกลุ่มปฏิบติัการ/ชุมชนปฏิบติัการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดบัความรู้ และจดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

 �. การคดิเป็น 

  ใหผู้เ้รียนที�ยงัไม่เคยเรียนสาระนี�มาก่อนไดศ้ึกษาเล่าเรียน และฝึกทกัษะการคิด การตดัสินใจใน

รายละเอียด เช่นเดียวกบัในระดบัประถมศึกษา สาํหรับผูเ้รียนที�ไดเ้รียนสาระนี� มาก่อนแลว้ควรจดัให้ผูเ้รียน

ไดท้บทวน ทาํความเขา้ใจกบัการเชื�อมโยง ความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบมาสู่

การคิดเป็นคลา้ยกระบวนการอภิปราย ถกแถลงอยา่งกวา้งขวาง 
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 ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะของขอ้มลูทางดา้นวิชาการ ตนเอง และสงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม จากเอกสาร แหล่งความรู้ ใบความรู้ ฯลฯ และใหม้ีการฝึกอธิบายและยกตวัอยา่ง เพื�อ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างของลกัษณะขอ้มลูทั�ง � ประการ ควรใหม้ีการทาํใบงานในการฝึกปฏิบติั

เพื�อเพิ�มประสบการณ์ในการเรียนรู้ลกัษณะของขอ้มลูทั�ง � ดา้น 

  ให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในการทาํแบบฝึกหัดในใบงาน และการอภิปรายถกแถลงถึง

กระบวนการคิด แกปั้ญหาอยา่งการคิดเป็นที�ตอ้งใชข้อ้มลู และกระบวนการคิด แกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็นจาก

กรณีตวัอยา่งที�หลากหลายยิ�งขึ�น 

  �. การวจิยัอย่างง่าย 

 จดัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้ เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  ฝึกทกัษะการสงัเกตและคน้หาปัญหา   

ที�พบในชีวิตประจาํวนั / ในสาระที�เรียน  การตั�งคาํถาม  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อน / ผูรู้้ การคาดเดา

คาํตอบอยา่งมีเหตุผล / การตั�งสมมติฐาน   การฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการวจิยัที�มีความซบัซอ้นขึ�น  การเก็บ

รวบรวมขอ้มลู  การสร้างเครื�องมือ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื�นฐาน  การนาํเสนอขอ้มูล   การสรุป

ขอ้มลูและเขียนรายงานผล  การเผยแพร่ขอ้คน้พบ 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 จัดให้ผู้ เรียนทั�งรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา วิเคราะห์ จําแนกทักษะการเรียนรู้  โดยคํานึงถึง

ศักยภาพหลักของแต่ละพื�นที� ที�มีความแตกต่าง และมีความต้องการของท้องถิ�นที�ไม่เหมือนกนั เพื�อเพิ�มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพใน � กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณชิยกรรม ความคดิสร้างสรรค์ การบริหารจดัการและการบริการ เพื�อสร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมั�นคง 

และยั�งยนือย่างต่อเนื�อง  

 

การวดัและประเมนิผล 

 �. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  ใชก้ารประเมินจากผลงานของผูเ้รียนที�แสดงออกเกี�ยวกบั การกาํหนดเป้าหมาย และวางแผนการ

เรียนรู้ รวมทักษะพื�นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที�ทําให้การเรียนรู้ประสบ

ความสาํเร็จ 

  �. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

                  จากการสงัเกต ความสนใจ การมีส่วนร่วมและ ผลงานที�ไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

�. การจดัการความรู้ 

    จากการสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ 

ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ชิ�นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิ ธีการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
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ระหว่างครู ผูเ้รียนและผูเ้กี�ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ ความสําเร็จกับเป้าหมายที�    

วางไว ้และระบุขอ้บกพร่องที�ตอ้งแกไ้ข ส่วนที�ทาํไดดี้แลว้ก็พฒันาใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 �. การคดิเป็น  

      ประเมินจากการอภิปราย การทําแบบฝึกหัด ทําใบงาน และการสังเกตจากการอภิปราย                 

ถกแถลง การให้เหตุผล ความรอบคอบและละเอียดยิ�งขึ� น ความพอเพียง และความเหมาะสมใน                      

การแสวงหาขอ้มลูทั�ง � ประการ ประกอบการคิด การตดัสินใจ 

�. การวจิยัอย่างง่าย 

     จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ�นงานที�มอบหมายให ้          

ฝึกปฏิบติั  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

    จากการสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ�นงานที�มอบหมายให้ฝึก

ปฏิบัติ และการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา 

ทร����� ทักษะการเรียนรู้  จาํนวน  5  หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

�. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสาํคญั และปฏิบติัการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

2. สามารถจาํแนก จดัลาํดบัความสาํคญั และเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถจาํแนกผลที�เกิดขึ�นจากขอบเขตความรู้ ตดัสินคุณค่า กาํหนดแนวทางพฒันา 

4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จดัเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลทั�งสามประการ 

และการใชเ้ทคนิคในการฝึกทกัษะ การคิดเป็น เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจแกปั้ญหา 

5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจาํเป็น เห็นความสมัพนัธข์องกระบวนการวิจยักบัการนาํไปใชใ้น

ชีวิต และดาํเนินการวิจยัทดลองตามขั�นตอน 

�. สามารถจําแนก และวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการเพิ�มขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 

�. บอกความหมาย ตระหนกัและ

เห็นความสาํคญัของการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

2. มีทกัษะพื�นฐานทางการศึกษา

หาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา 

และเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

3. อธิบายปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้

ดว้ยตนเองประสบความสาํเร็จ 

�. สามารถวางแผนการเรียนรู้และ

การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้

�. ความหมาย ความสาํคญัของการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

�. การกาํหนดเป้าหมาย และการวาง

แผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

�. ทกัษะพื�นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 

ทกัษะการแกปั้ญหา แล ะเทคนิคในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

�. ปัจจยัที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ประสบความสาํเร็จ 

�. การวางแผนการเรียนรู้ และ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

�. การฝึกทกัษะวางแผนการเรียนรู้และ

การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การวจิารณ์ 

 

� 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

15 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การใช้ 

แหล่งเรียนรู้ 

1.อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ของการใชห้อ้งสมุดอาํเภอ 

2. อธิบายการเขา้ถึงสารสนเทศ

ของหอ้งสมุดประชาชน 

3. อธิบายแหล่งเรียนรู้ หอสมุด

แห่งชาติ หอสมุดวิทยาลยั/

มหาวิทยาลยั หอ้งสมุดเฉพาะ 

หอ้งสมุดโรงเรียน พิพิธภณัฑ ์

อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้

สาํคญัอื�น ๆ ในประเทศ 

4. อธิบายและปฏิบติัการใช้

อินเทอร์เน็ต และ 

การเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศที�

ตอ้งการและสนใจ 

�. ความหมาย ความสาํคญั ของการใช้

หอ้งสมุดอาํเภอ 

�. การเขา้ถึงสารสนเทศของหอ้งสมุด

ประชาชน 

�. แหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาติ 

หอสมุดวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั หอ้งสมุด

เฉพาะ หอ้งสมุดโรงเรียน พิพิธภณัฑ ์

อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้สาํคญั 

อื�น ๆ ในประเทศ 

 

�. การใชอ้ินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงขอ้มลู

สารสนเทศที�ตอ้งการและสนใจ 

3 

 

3 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

� การจดัการ

ความรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

หลกัการ กระบวนการจดัการ

ความรู้  การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอด

ความรู้         การพฒันาขอบข่าย

ความรู้ของกลุ่ม และ       การ

จดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

2. ปฏิบติัการจดัการความรู้ใน

เนื�อหาที�สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชุมชน 

 

3. จดัทาํสารสนเทศและเผยแพร่

ความรู้ 

�. ความหมาย ความสาํคญั หลกัการ 

กระบวนการจดัการความรู้  การ

รวมกลุ่มเพื�อต่อยอดความรู้  การพฒันา

ขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม และการจดัทาํ

สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

 

2. การฝึกทกัษะกระบวนการจดัการ

ความรู้ดว้ยตนเอง และ กระบวนการ

จดัการความรู้ดว้ยการรวมกลุ่ม

ปฏิบติัการ 

�. สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํ

สารสนเทศองคค์วามรู้ในการพฒันา

ตนเอง ครอบครัว 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การคดิเป็น �. อธิบายไดถ้ึงความเชื�อพื�นฐาน

ทางการศึกษาผูใ้หญ่/การศกึษา

นอกระบบ และเชื�อมโยงมาสู่

กระบวนการคิดเป็น และระบบ

คิด การแกปั้ญหาอยา่งคนคิดเป็น 

�. อธิบายลกัษณะของขอ้มลู

วิชาการ ตนเอง และสงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม โดยเปรียบเทียบให้

เห็นความแตกต่างของขอ้มลูทั�ง � 

ประการ 

�. อธิบายและฝึกปฏิบติัการคิด

เป็น จากกรณีตวัอยา่งต่าง ๆ ถึง

กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งคนคิด

เป็น   

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ   

�. ความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษา

ผูใ้หญ่/การศึกษานอกระบบ � ประการ

โดยสรุป 

�. ปรัชญาการคิดเป็น 

�.� ความหมาย/ความสาํคญั 

�.� ศพัทเ์ฉพาะ 

�.� การเชื�อมโยงของความเชื�อ

พื�นฐานทางการศกึษาผูใ้หญ่/กศน.              

สู่ปรัชญา   คิดเป็น 

�. ลกัษณะของขอ้มลู � ดา้น ที�จะ

นาํมาใชป้ระกอบการคิดในการตดัสินใจ 

คือ ขอ้มลูทางวิชาการ ตนเอง และสงัคม 

สิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการเปรียบเทียบ

เพื�อใหเ้ห็นความแตกต่างของขอ้มลู                    

ทั�ง � ประการดงักล่าว 

�. กระบวนการคิดการแกปั้ญหาอยา่งคน

คิดเป็นในรายละเอียดพร้อมตวัอยา่งการ

นาํไปปฏิบติัในวิถีการดาํเนินชีวติจริง 

5. กรณีตวัอยา่งที�หลากหลายเพื�อการฝึก

ทกัษะการปฏิบติั 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

 

�� 

 

 

 

 

 

� 

 

 

9 

� การวจิยั 

อย่างง่าย 

1. อธิบายความหมาย  

ความสาํคญัการวจิยัอยา่งง่าย 

กระบวนการและขั�นตอนของการ

ดาํเนินงาน 

2. มีทกัษะในการใชส้ถิติง่าย ๆ 

เพื�อการวิจยัและจดัทาํเครื�องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. มีทกัษะในการเขียน

โครงการวิจยัอยา่งง่าย ๆ  

�. ความหมาย  ความสาํคญัการวจิยัอยา่ง

ง่าย กระบวนการและขั�นตอนของการ

ดาํเนินงาน   

 

�..  ฝึกทกัษะ สถิติง่าย ๆ  เพื�อการวิจยั 

เครื�องมือการวจิยั  

 

�. ฝึกทกัษะในการเขียนโครงการวิจยั

อยา่งง่าย ๆ 

 

� 

 

 

 

8 

 

 

18 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ทกัษะการ

เรียนรู้และ

ศกัยภาพ

หลกัของ

พื�นที�ในการ

พฒันา

อาชีพ 

�. บอกความหมาย ตระหนกัและ

เห็นความสาํคญั ของทกัษะการ

เรียนรู้ และศกัยภาพหลกัของ

พื�นที� 

�. มีทกัษะการเรียนรู้พื�นฐาน และ

เทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้ 

�. สามารถบอกอาชีพในกลุ่ม

อาชีพใหม่ ไดแ้ก่ ก ลุ่มอาชีพด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม   

พาณชิยกรรม ความคดิ

สร้างสรรค์ การบริหารจดัการและ

การบริการ 

�. สามารถบอกและยกตวัอยา่ง

ทกัษะการเรียนรู้เพื�อพฒันา

ศกัยภาพ � กลุ่มอาชีพใหม่ 

�. ความหมาย ความสาํคญั ของทกัษะ

การเรียนรู้และศกัยภาพหลกัของพื�นที� 

2. ทกัษะการเรียนรู้พื�นฐาน และเทคนิค

วิธีทางศึกษาหาความรู้ 

�. การเขา้ถึงและการเลือกใชศ้กัยภาพ

หลกัของพื�นที� 

�. ตวัอยา่งอาชีพในกลุ่มอาชีพดา้น   

4.1  การเกษตรกรรม 

�.�  อุตสาหกรรม 

4.2 พาณิชยกรรม 

4.3 ความคิด  สร้างสรรค ์

4.4 บริหารจดัการ และการบริการ 

ที�สอดคลอ้งกบัศกัยภาพหลกัของพื�น 

� 

 

3 

 

�� 

 

�� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา ทร����� ทักษะการเรียนรู้   จาํนวน   5  หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

สาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็น และการวิจยัอย่างง่าย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ จดัการ

ความรู้  กระบวนการแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ที�สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือในการชี�นาํตนเองใน

การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื�นฐาน และการพัฒนา � ศักยภาพหลักของ

พื�นที�ใน � กลุ่ มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพดด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  ความคิด

สร้างสรรค์  การบริหารจดัการและการบริการตามยทุธศาสตร์ ���� กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างต่อเนื�อง

ตลอดชีวติ ดังนั�น สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจงึมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี� 

�. สามารถประมวลความรู้ ทาํงานบนฐานขอ้มลู และมีความชาํนาญในการอ่าน ฟัง จดบนัทึก เป็น

สารสนเทศอยา่งคล่องแคล่วรวดเร็ว 

 �. สามารถวางแผนและใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วจนเป็นลกัษณะนิสยั 

 �. สามารถสรุปองคค์วามรู้ใหม่ นาํไปสร้างสรรคส์งัคมอุดมปัญญา 

 �. ความสามารถในการฝึกทกัษะการคิดเป็นที�ซบัซอ้นเชื�อมโยงกบัคุณธรรม จริยธรรม ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพฒันากระบวนการคิดเป็น และการแกไ้ข 

 �. สามารถวางแผนการวิจยั ดาํเนินการตามแบบแผนอยา่งถกูตอ้ง 

 �. สามารถวางแผนประยกุต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลกัของพื�นที�เป็นเครื�องมือในการ

เพิ�มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันใน � กลุ่มอาชีพใหม่ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี�   

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ทบทวน ความหมาย ความสาํคญั และกระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง    

 ฝึกทกัษะพื�นฐานทางการศกึษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหาและเทคนิคในการเรียนรู้                     

ดว้ยตนเอง ดา้นการอ่าน การฟัง การสงัเกต การจาํ และการจดบนัทึก 

 ทบทวนการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมนิผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะพื�นฐานและ

เทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเองในเรื�องการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การวิเคราะห์

วิจารณ์ 

 ฝึกทกัษะความรู้ทกัษะการพดู และการทาํแผนผงัความคิด 
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               เจตคติ/ปัจจยั ที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความสาํเร็จ การเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ การ

คิดริเริ� มและเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวินัยในตนเอง การคิดเชิงบวก ความคิด

สร้างสรรค ์ความรักในการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรับผดิชอบ 

 �. การใช้แหล่งเรียนรู้  

 ทบทวน ความหมาย ความสาํคญั ประเภทแหล่งเรียนรู้  

 ทบทวนการใช้ห้องสมุดประชาชน  การเขา้ถึงสารสนเทศห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด อื�น ๆ 

แหล่งเรียนรู้อื�น ๆ ที�สาํคญัเช่นผูรู้้ในชุมชน พิพิธภณัฑ ์ศนูยก์ารเรียนรู้ สื�อมวลชน รวมทั�งการใชอ้ินเตอร์เน็ต

เพื�อการเรียนรู้ของตนเอง 

 ศึกษา สาํรวจ แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จดักลุ่ม ประเภท และความสาํคญั 

 ศึกษาเรียนรู้กบัภูมิปัญญา ปราชญ ์ผูรู้้ในทอ้งถิ�น 

�. การจดัการความรู้ 

 ทบทวนความหมาย ความสาํคญั หลกัการของการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้           

การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอดความรู้ การพฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

 ฝึกทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ดว้ยตนเองและดว้ยการรวมกลุ่มปฏิบติัการ โดยการกาํหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ ระบุความรู้ที�ตอ้งใช ้การแสวงหาความรู้ สรุปองคค์วามรู้ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ แลกเปลี�ยน

ความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื�อต่อยอดความรู้ การพฒันาขอบข่าย 

ความรู้ของกลุ่ม 

    สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํสารสนเทศองคค์วามรู้ใหม่และการนาํไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว 

�. การคดิเป็น 

 ทบทวนความรู้ความเขา้ใจ และความหมายของความเชื�อพื�นฐานทางการศกึษา / การศกึษานอก

ระบบ และเชื�อมโยงมาสู่กระบวนการคิดเป็น 

 ทบทวน ความหมาย ความสาํคญัของการคิดเป็น กระบวนการคิดการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

กระบวนการคิดเป็น  

 ศึกษารายละเอียดที�หลากหลายในเชิงเปรียบเทียบของลกัษณะขอ้มูลทางด้านวิชาการ ตนเอง 

และสงัคม สิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างกนัไปของชุมชน วฒันธรรม จารีตประเพณี สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ 

และ บุคคลเพื�อนาํมาขยายในการคิด การตดัสินใจอย่างคนคิดเป็น ศึกษาขอ้มูลดา้นคุณธรรม จริยธรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบับุคคล ครอบครัวและชุมชนมาเสริมความหมายการคิดเป็นใหเ้กิดสนัติสุขที�ย ั�งยนื ฝึกปฏิบติัการ

เก็บขอ้มลู การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูในชุมชน เพื�อนาํมาประกอบการคิดการตดัสินใจ 

 ฝึกปฏิบติัการคิดการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดเป็นทั�งจากกรณีตวัอยา่งที�ซบัซอ้น และ

หลากหลายโดยนาํขอ้มลูดา้นคุณธรรม จริยธรรม มาประกอบการคิดการพจิารณาดว้ย 
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 ฝึกการสรุปกระบวนการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการคิดเป็นจากขอ้มลูที�เก็บและวิเคราะห์จาก

ชุมชน 

�. การวจิยัอย่างง่าย 

 ทบทวนความหมาย  ความสาํคญัการวจิยัอยา่งง่าย กระบวนการและขั�นตอนของการดาํเนินงาน  

สถิติง่าย ๆ เพื�อการวิจยั เครื�องมือการวิจยั และการเขียนโครงการวจิยัอยา่งง่าย ๆ 

 ศึกษา ฝึกทกัษะ การวจิยัในบา้น การเขียนรายงานวิจยั การนาํเสนอและเผยแพร่งานวิจยั 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการประกอบอาชีพ  

 ทบทวน ประยุกต์ใช้ทักษะกาเรเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�   คือ   ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื�นที� ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที� ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที� และศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื�นที�  เพื�อเป็นเครื� องมือในการเพิ�มศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขันในกลุ่มอาชีพใหม่ เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

และการบริหารจัดการและการบริการ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ควรจดัในลกัษณะของการบูรณาการทกัษะต่าง ๆ ไปพร้อมกบัการสร้างสถานการณ์ในการ

เรียนรู้ที�หลากหลาย ซบัซอ้น อยา่งสร้างสรรค ์ เพื�อ 1) ฝึกใหผู้เ้รียนไดก้าํหนดเป้าหมาย และวางแผนการ

เรียนรู้   2) เพิ�มพนูใหม้ีทกัษะพื�นฐานทกัษะการพดู และการทาํแผนผงัความคิดโดยการปฏิบติัจริง                        

3) มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบผลสาํเร็จ และนาํความรู้ไปใชใ้น

วิถีชีวิตใหเ้หมาะสมกบัตนเอง และชุมชน/สงัคม 

 �. การใช้แหล่งเรียนรู้  

               ใหผู้เ้รียนทุกคนไปสาํรวจ ศึกษา รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชน จงัหวดั ประเทศ และโลก 

รวมทั�งการใชอ้ินเทอร์เน็ต การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศที�สนใจ ทาํความเขา้ใจ บทบาท หน้าที� ขอ้ดีขอ้เสีย

ของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

 �. การจดัการความรู้ 

 ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงโดย 

การรวมกลุ่มปฏิบติัการ/ชุมชนปฏิบติัการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดบัความรู้/สร้างองค์ความรู้ใหม่และจดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย 
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 �. การคดิเป็น 

 ให้ผูเ้รียนได้มีการทบทวนทั�งความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ / กศน. ที� เชื�อมโยงไปสู่

ปรัชญาคิดเป็น และกระบวนการคิดการแกปั้ญหาที�เป็นระบบกระบวนการคิดเป็นที�ใชข้อ้มูลของการคิด

อยา่งนอ้ย � ประการ คือ ขอ้มลูวิธีการตนเอง และสงัคม สิ�งแวดลอ้ม 

 ให้ผูเ้รียนไดม้ีการอภิปรายถกแถลงถึงประสบการณ์ในการคิดของตนเองที�ผ่านมาว่ามีการใช้

กระบวนการคิดเป็นมากนอ้ยเพียงใด มีผลกระทบจากการคิดการตดัสินใจแกปั้ญหาอย่างใด รวมถึงการใช้

หลกัคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการเขา้กบักระบวนการคิดเป็นเพื�อปรับกระบวนการ  คิดเป็นที�ย ั�งยนื 

 ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการเก็บขอ้งมลู การเลือกใชข้อ้ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสังเคราะห์ขอ้มูล 

ในชุมชน และนาํมาฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหา ในลกัษณะการคิดเป็นที�มีขอ้มูลคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการ

ดว้ยเหมือนการคิดที�ย ั�งยนื 

 ใหม้ีการสรุปรายงานการคิดแกปั้ญหาดว้ยกรนะบวนการคิดเป็น เพื�อจดัทาํเป็นร่องรอยในแฟ้ม

ผลงาน 

 �. การวจิยัอย่างง่าย 

 จดัให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้ เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง การใช้เทคโนโลยีเพื�อสืบคน้ขอ้มูลฝึกทกัษะ    

การสังเกตและคน้หาปัญหาที�พบในชีวิตประจาํวนั / ในการประกอบอาชีพ / ในสาระที�เรียน การตั�งคาํถาม  

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัเพื�อน / ผูรู้้   การคาดเดาคาํตอบอย่างมีเหตุผล  การฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการวิจยั

ตามหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื� องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ๆ                  

ที� เหมาะสมกับข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูลและเขียนรายงานผลตามหลกัการ การเผยแพร่           

ขอ้คน้พบดว้ยวิธีการหลากหลาย 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 จัดให้ผู้ เรียนทั�งรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา  สํารวจ วิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะการเรียนรู้  และ

พื�นฐานศักยภาพหลักแต่ละพื�นที� ที�มีความแตกต่าง และมีความต้องการท้องถิ�นที�ไม่เหมือนกัน ในการเพิ�ม

ขีดความสามารถที� เกี�ยวกับการพัฒนาการประกอบอาชีพในกลุ่ มอาชีพใหม่ คือ ด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพื�อสร้างอาชีพ และ

รายได้ อย่างมั�นคง และยั�งยนือย่างต่อเนื�อง  

 

การวดัและประเมนิผล  

�. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ใชก้ารประเมินจากสภาพจริงของผูเ้รียนที�แสดงออกเกี�ยวกบั การกาํหนดเป้าหมาย และวางแผน

การเรียนรู้  รวมทกัษะพื�นฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจยัที�ทาํให้การเรียนรู้ประสบ

ความสาํเร็จ 
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 2. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

               ผลงานจากการศึกษาสาํรวจ และการนาํไปใชป้ระโยชน ์

 �. การจดัการความรู้ 

 ประเมินจากสภาพจริงโดย การสงัเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การให้

ความร่วมมือในกลุ่มปฏิบติัการ ผลงาน/ชิ�นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบติัการ ใชว้ิธีการประเมินแบบมีส่วน

ร่วมระหว่างครู ผูเ้รียนและผูเ้กี�ยวขอ้งร่วมกนัประเมินตีค่าความสามารถ  ความสาํเร็จกบัเป้าหมายที�กาํหนด

ไว ้และระบุขอ้บกพร่องที�ตอ้งแกไ้ข ส่วนที�ทาํไดดี้แลว้ก็พฒันาใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 �. การคดิเป็น 

 ประเมินจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแกปั้ญหาจากข้อมูลตาม

ขอ้เท็จจริง ประเมินจากการใชข้อ้มลูที�เหมาะสม สอดคลอ้ง เพียงพอ น่าเชื�อถือ ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม และการอภิปรายถกแถลง และความพอใจในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีคิดเป็นอยา่งย ั�งยนื 

�. การวจิยัอย่างง่าย 

 ประเมินจากสภาพจริงโดย การสงัเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือจากผลงาน / 

ชิ�นงานที�มอบหมายใหฝึ้กปฏิบติั  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�ในการพฒันาอาชีพ  

 ประเมินจากสภาพจริงโดย  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  จากผลงาน / ชิ�นงานที�

มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา  

ทร����� ทักษะการเรียนรู้  จาํนวน  �  หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

�. สามารถประมวลความรู้ ทาํงานบนฐานขอ้มลู และมีความชาํนาญในการอ่าน ฟัง จดบนัทึก เป็น

สารสนเทศอยา่งคล่องแคล่วรวดเร็ว 

 �. สามารถวางแผนและใชแ้หล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วจนเป็นลกัษณะนิสยั 

 �. สามารถสรุปองคค์วามรู้ใหม่ นาํไปสร้างสรรคส์งัคมอุดมปัญญา 

 �. ความสามารถในการฝึกทกัษะการคิดเป็นที�ซบัซอ้นเชื�อมโยงกบัคุณธรรม จริยธรรม ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพฒันากระบวนการคิดเป็น และการแกไ้ข 

 �. สามารถวางแผนการวิจยั ดาํเนินการตามแบบแผนอยา่งถกูตอ้ง 

�. สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื�นที�เป็นเครื� องมือในการ

เพิ�มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน � กลุ่มอาชีพใหม่ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 

�. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

และกระบวนการของการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

�. ปฏิบติัการฝึกทกัษะพื�นฐาน

ทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะ

การแกปั้ญหา และเทคนิคในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้และการวาง

แผนการเรียนรู้ และการ

ประเมินผลการเรียนรู้             

ดว้ยตนเอง  

�. ฝึกปฏิบติัทกัษะการพดู  

และการทาํแผนผงัความคิด 

�. อธิบายปัจจยั ที�ทาํใหก้ารเรียนรู้

ดว้ยตนเองประสบความสาํเร็จ  

  

�. ความหมาย ความสาํคญั และ

กระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง    

2. ทกัษะพื�นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 

ทกัษะการแกปั้ญหาและเทคนิคในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง  รวมทั�งการวาง

แผนการเรียนรู้ และการประเมนิผลการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง   

 

 

 

3. ทกัษะการพดูและการทาํแผนผงั

ความคิด 

4. ปัจจยั ที�ทาํใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ประสบความสาํเร็จ  

 

      � 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การใช้ 

แหล่งเรียนรู้ 

�. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ประเภทแหล่งเรียนรู้  การใช้

หอ้งสมุดและ แหล่งเรียนรู้อื�น ๆ 

ที�สาํคญั รวมทั�งการใช้

อินเตอร์เน็ตเพื�อการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

�. บ่งชี�ขอ้ดีขอ้เสียของแหล่ง

เรียนรู้ 

�. ปฏิบติัการเรียนรู้กบัแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆไดเ้หมาะสม 

�. ความหมาย ความสาํคญั ประเภท

แหล่งเรียนรู้ เขา้ถึงสารสนเทศ        

แหล่งเรียนรู้อื�น ๆ ที�สาํคญั รวมทั�งการ

ใชอ้ินเตอร์เน็ตเพื�อการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

�. ขอ้ควรคาํนึงในการศึกษาเรียนรู้กบั

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ รวมทั�งนวตักรรม

และเทคโนโลย ี

 

�� 

 

 

 

 

 

�� 

� การจดัการ

ความรู้ 

�. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

หลกัการ กระบวนการจดัการ

ความรู้ การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอด

ความรู้ การพฒันาขอบข่ายความรู้

ของกลุ่ม การจดัทาํสารสนเทศ

เผยแพร่ความรู้ 

�. ปฏิบติัการดา้นทกัษะ

กระบวนการจดัการความรู้ดว้ย

ตนเองและดว้ยการรวมกลุ่ม

ปฏิบติัการ 

�. สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํ

สารสนเทศองคค์วามรู้ในการ

พฒันาตนเอง ครอบครัว 

�. ความหมาย ความสาํคญั หลกัการ 

กระบวนการจดัการความรู้                 

การรวมกลุ่มเพื�อต่อยอดความรู้ การ

พฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การ

จดัทาํสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

�. ทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ดว้ย

ตนเองและดว้ยการรวมกลุ่มปฏิบติัการ 

�. สรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม จดัทาํ

สารสนเทศองคค์วามรู้ในการพฒันา

ตนเอง ครอบครัว 

10 

 

 

 

 

12 

 

12 

� การคดิเป็น 1. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ของการคิดเป็น 

�. รวบรวมและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และ คิดวิเคราะห์  โดยใช้

ขอ้มลูดา้นตนเอง ดา้นวิชาการ          

และดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้ม 

1. ความเชื�อพื�นฐานทางการศึกษา

ผูใ้หญ่/ การศึกษานอกระบบ ที�เชื�อมโยง

มาสู่ปรัชญา คิดเป็น 

�. ความหมาย ความสาํคญัของ          

การคิดเป็น  

�. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

     3 

 

 

3 

 

8 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. กาํหนดแนวทางทางเลือกที�

หลากหลายในการแกปั้ญหาอยา่ง

มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีความสุข การประยกุตใ์ช้

อยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบัตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน/สงัคม  

และคิดวิเคราะห์  โดยใชข้อ้มลูดา้น

ตนเอง ดา้นวิชาการ และดา้นสงัคม

สิ�งแวดลอ้ม  

4. กระบวนการและเทคนิคการเก็บ

ขอ้มลู การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ขอ้มลูทั�ง � ประการ ของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน  เพื�อประกอบการ

คิด การตดัสินใจ 

5. การกาํหนดแนวทางทางเลือกที�

หลากหลายในการแกปั้ญหาอยา่ง          

มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความสุขอยา่งย ั�งยนื การประยกุตใ์ช้

อยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบัตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน/สงัคม  

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

� การวจิยั 

อย่างง่าย 

1. อธิบายความหมาย  ความสาํคญั

การวจิยัอยา่งง่าย กระบวนการและ

ขั�นตอนของการดาํเนินงาน   

2. อธิบาย และฝึกปฏิบติัเกี�ยวกบั

สถิติง่าย ๆ เพื�อการวิจยั  

3. สร้างเครื�องมือการวิจยัอยา่ง 

ง่าย ๆ  

4. ปฏิบติัการเขียนโครงการวิจยั

อยา่ง 

ง่าย ๆ และมีทกัษะการวิจยัในอาชีพ 

การเขียนรายงานวิจยั การนาํเสนอ

และเผยแพร่งานวิจยั 

 

 

 

 

�. ความหมาย  ความสาํคญัการวจิยัอยา่ง

ง่าย กระบวนการและขั�นตอนของการ

ดาํเนินงาน   

�. สถิติง่าย ๆ เพื�อการวิจยั  

 

�. การสร้างเครื�องมือการวิจยั  

�. การเขียนโครงการวิจยัอยา่งง่าย ๆ 

5. ทกัษะการวิจยัในอาชีพ  การเขียน

รายงานวิจยั การนาํเสนอและเผยแพร่

งานวิจยั 

 

3 

 

 

5 

 

8 

8 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ทักษะการ

เรียนรู้และ

ศักยภาพ

หลกัของ

พื�นที�ในการ

พัฒนา

อาชีพ 

�. อธิบายความหมาย ความสาํคัญ

ของทักษะการเรียนรู้ และ

ศักยภาพหลกัของพื�นที� ที�แตกต่าง

กัน 

�. ยกตัวอย่างเกี�ยวกับศักยภาพ

หลกัของพื�นที�หลกั ที�แตกต่างกัน 

�. สามารถบอกหรือยกตัวอย่าง

เกี�ยวกับศักยภาพหลกัของพื�นที�

ของตนเอง 

�. ยกตัวอย่างอาชีพที�ใช้หลกัการ

พื�นฐานของศักยภาพหลกัในการ

ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่

เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร

จัดการและการบริการ 

�. ความหมาย ความสาํคัญ ของศักยภาพ 

หลกัของพื�นที�  

2. กลุ่มอาชีพใหม่ � ด้าน และศักยภาพ

หลกัของพื�นที� � ประการ 

กลุ่มอาชีพใหม่ 

1. กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม  

2. กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

3. กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 

4.  กลุ่มอาชีพด้านความคิด

สร้างสรรค์ 

5. กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ

และการบริการ 

ศักยภาพหลกัของพื�นที� 

1. ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื�นที� 

2. ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศ และ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที� 

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที� 

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที� 

�. ตัวอย่างการวิเคราะห์ศกัยภาพหลกั

ของพื�นที� ทั�ง � ประการในกลุ่มอาชีพ

ใหม่ ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

บริหารจัดการ และการบริการ 

� 

 

2 

 

�� 
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สาระทกัษะความรู้พื�นฐาน 
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สาระความรู้พื�นฐาน  

 

  เป็นสาระเกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที� �.� มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร 

มาตรฐานที� �.� มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
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ผงัมโนทัศน์ 

 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

สาระความรู้พื�นฐาน 
คณติศาสตร์ ภาษาไทย 

จาํนวนและการดาํเนินการ 
 
การวดั 
 
เรขาคณิต 
 
พีชคณิต 
 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
การเชื�อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กบังานอาชีพ 
 

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวติและสิ�งแวดลอ้ม 
 
สารเพื�อชีวติ 

แรงและพลงังานเพื�อชีวติ 
 
ดาราศาสตร์เพื�อชีวติ 
 
วทิยาศาสตร์กบัช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

การฟัง การด ู
 
การอา่น 
 
การพูด 
 
การเขียน 
 

หลกัการใช้
ภาษา 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ 
 

มาตรฐานที� �.1  

มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐาน 

เกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร 

มาตรฐานที� �.�  

มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบั

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ภาษาต่างประเทศ 

การฟัง  
 
การพูด 
 
การอา่น 
 
การเขียน 
 

ภาษาองักฤษกบัการประกอบอาชีพ 
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วชิาภาษาไทย 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วชิาภาษาไทย 

การอ่าน 

การฟัง การดู 

ภาษาไทย 

กบัการประกอบอาชีพ 

วรรณคดี                    

และวรรณกรรม 

หลกัการใช้ภาษาไทย 

หลกัการ ความสําคญั จุดมุ่งหมาย การสรุปความ 
และมารยาทในการฟังและด ู
 

ความสําคญั หลกัการ จุดมุ่งหมาย ของการอ่านออกเสียงและ
อ่านในใจ การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแกว้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง                
มีนิสัยรักการอา่น ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 
 

การใชภ้าษาไทยดา้นการพูด การเขียน เป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

สามารถคน้ควา้เรื�องราว ประโยชน์ และ
คุณค่าของนิทาน นิทานพื�นบา้น วรรณคดี 
และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

ความสําคญั ลกัษณะการพูดที�ดี เพื�อแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

การพูด  

การนาํเสียงและรูปอกัษรไทยประสมเป็นคาํ
อ่าน และเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการใช้
ภาษา การใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน เขา้ใจ
ลกัษณะของคาํไทย คาํภาษาถิ�น และ
ภาษาต่างประเทศที�ใชใ้นภาษาไทย 

การเขียน 
หลกัการ ความสําคญัของการเขียนประเภทต่างๆ การ
กรอกแบบรายการต่างๆ มีนิสยัรักการเขยีน ตลอดจน
มารยาทในการเขยีน 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

                       

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วชิาภาษาไทย 

การอ่าน 

การฟัง การดู 

ภาษาไทย 

กบัการประกอบอาชีพ 

วรรณคดี                    

และวรรณกรรม 

หลกัการใช้ภาษาไทย 

สรุปความ จบัประเดน็สําคญั วเิคราะห์ แยกแยะ
ขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น แสดงความคิดเห็นต่อผูพู้ด
อย่างมเีหตุผล ตลอดจนมารยาทในการฟังและด ู
 

การอา่นออกเสียง อ่านในใจ การแยกแยะขอ้เทจ็จริง 
ขอ้คิดเห็น จุดมุ่งหมายของเรื�องที�อ่าน ตลอดจนมารยาทใน
การอา่น 
 

การใชภ้าษาไทยดา้นการพูด การเขียน  
เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

รู้และเขา้ใจความแตกต่างของวรรณคดี                
วรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น
ตลอดจนเห็นคณุค่า 

พูดนาํเสนอความรู้ ความคิดเห็น โนม้นา้วใจ 
ปฏิเสธเจรจาต่อรองดว้ยภาษากิริยาท่าทางที�สุภาพ
ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนมารยาทในการพูด 
 

การพูด  

ชนิดและหนา้ที�ของคาํ พยางค ์วลี ประโยชน์ การ

ใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน อกัษรย่อ พจนานุกรม 

คาํราชาศพัท ์ความแตกต่าง และความหมายของ

สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย 

การเขียน 
การเลือกใชภ้าษาในการนาํเสนอ                  
การใชแ้ผนภาพความคิด                       
การเขียนสื�อสารเรื�องราวต่างๆ 
ตลอดจนมารยาทในการเขียน 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                  

 

 

 

วชิาภาษาไทย 

การอ่าน 

การฟัง การดู 

ภาษาไทย 

กบัการประกอบอาชีพ 

วรรณคดี                    

และวรรณกรรม 

หลกัการใช้ภาษาไทย 

การมีวจิารณญาณในการวเิคราะห์ความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดข้องเรื�องที�ฟังและดูจากสื�อ           
ที�หลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและด ู
 

การตีความ แปลความ วเิคราะห์ วจิารณ์ 
ประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม 
การมีนิสัยรักการอา่นและมารยาทในการอ่าน 
 

การใชภ้าษาไทยดา้นการพูด การเขียน  
เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 

การวเิคราะห์และเห็นคณุค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบนั และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 
โดยใชห้ลกัการพินิจวรรณคด ี

ศิลปะการพูดที�เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์
ประมาณค่าการใชภ้าษาพูด และมารยาทในการพูด 
 

การพูด  

การเลือกใชถ้อ้ยคาํ สํานวน สุภาษิต คาํพงัเพย 

โครงสร้างของประโยค รูปประโยค และชนิด

ของประโยค เพื�อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการ

ปฏิบตัิงานร่วมกบัผูอ้ื�น 

การเขียน 
หลกัการเขยีนประเภทต่างๆ โดยใชค้าํไดต้รงความหมาย 
ถูกตอ้งตามอกัขระวธีิ และระดบัภาษา การแต่งคาํประพนัธ์

ประเภทร้อยแกว้ ร้องกรอง ตลอดจนการวพิากษว์จิารณ์ ประเมนิ

งานเขยีน มีนิสยัรักการเขียน และมีมารยาทในการเขยีน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

การฟัง การดู 

1. เห็นความสาํคญัของ

การฟังและด ู

2. สามารถจบัใจความ 

และสรุปความจาก

เรื�องที�ฟังและดู 

3. มีมารยาทในการฟัง  

และดู 

 

 

 

 

 

 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการ 

ความสาํคญัและ

จุดมุ่งหมายของ      

การฟังและด ู

2. จบัใจความสาํคญั    

และสรุปความจาก

เรื�องที�ฟังและดู 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการฟัง    

และด ู

 

การฟัง การดู 

1. สามารถสรุปความ 

จบัประเด็นสาํคญั

ของเรื�องที�ฟัง     และ

ดู 

2. วิเคราะห์ แยกแยะ

ขอ้เท็จจริง 

ขอ้คิดเห็นและ

จุดประสงคข์อง  

เรื�องที�ฟัง และดู  

�. สามารถแสดง

ทรรศนะและความ

คิดเห็นต่อผูพ้ดู  

อยา่งมีเหตุผล 

�. มีมารยาทในการฟัง 

และดู 

 

1.  สรุปความ จบัประเดน็

สาํคญัของเรื�องที�ฟัง   

และด ู

�.   วิเคราะห์ความ

น่าเชื�อถือจากการฟัง 

และดูสื�อโฆษณาและ

ข่าวสารประจาํวนัอยา่ง

มีเหตุผล 

�.  วิจารณ์การใชน้ํ� าเสียง 

กิริยาท่าทาง ถอ้ยคาํของ  

ผูพ้ดูอยา่งมีเหตุผล  

�.   ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการฟัง และด ู 

การฟัง การดู 

1.  สามารถเลือกสื�อ ใน

การฟัง และดูอยา่ง

สร้างสรรค ์

�.  สามารถฟังและดู   

อยา่งมีวิจารณญาณ 

�.  เป็นผูม้ีมารยาทใน

การฟังและด ู

 

1. เห็นคุณค่าของสื�อ    

ในการฟังและด ู

�. วิจารณ์ความ

สมเหตุสมผล         

การลาํดบัความ     

และความเป็นไปได ้

ของเรื�องที�ฟังและดู 

�.  นาํเสนอความรู้    

ความคิดเห็นที�ได ้  

จากการฟังและด ู

�. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการฟัง  

และดู 



64 
 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

การพูด 

1. เห็นความสาํคญั และ

ลกัษณะการพดูที�ดี 

�. สามารถพดูแสดง

ความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาส

ต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

�. มีมารยาทในการพดู 

 

 

 

1. เขา้ใจความสาํคญั  

และลกัษณะการพดู    

ที�ดี 

�. พดูแสดงความรู้ 

ความคิด ความรู้สึก    

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการพดู 

การพูด 

1. สามารถพดูนาํเสนอ

ความรู้   แสดงความ

คิดเห็น สร้างความ

เขา้ใจ  โนม้นา้วใจ 

ปฏิเสธเจรจาต่อรอง

ดว้ยภาษากิริยา

ท่าทางที�สุภาพ ใน

โอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

�. มีมารยาทในการพดู 

 

1. พดูนาํเสนอความรู้ 

ความคิดเห็น             

สร้างความเขา้ใจ   

โนม้นา้วใจ ปฏิเสธ 

เจรจาต่อรอง ดว้ย

ภาษากิริยาท่าทาง        

ที�สุภาพ  

2. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการพดู 

การพูด 

1. สามารถพดู ทั�งที�เป็น

ทางการและไม่เป็น

ทางการโดยใชภ้าษา

ถกูตอ้งเหมาะสม 

�. สามารถแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ 

และประเมินค่าการ

ใชภ้าษาพดูจากสื�อ

ต่างๆ 

3. มีมารยาทในการพดู 

 

1. ใชศ้ิลปะการพดูที�

เป็นทางการและไม่

เป็นทางการไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัโอกาส

และบุคคล      

�. วิเคราะห์ ประเมินค่า

การใชภ้าษาพดูจาก   

สื�อต่างๆ  

�. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการพดู 

การอ่าน 

1. เห็นความสาํคญัของ

การอ่าน ทั�งการอ่าน

ออกเสียงและอ่านใน

ใจ 

2. สามารถอ่านไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง และอ่านได้

เร็ว เขา้ใจความหมาย

 

1. เขา้ใจความสาํคญั 

หลกัการ และ

จุดมุ่งหมายของการ

อ่านทั�งอ่านออกเสียง

และอ่านในใจ 

2. อ่านออกเสียงคาํ 

ขอ้ความ บทสนทนา    

การอ่าน 

1. สามารถอ่านไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

�. จบัใจความสาํคญั     

แยกขอ้เท็จจริงและ

ขอ้คิดเห็นจากเรื�อง           

ที�อ่าน 

3. สามารถอ่านหนงัสือ

 

1. อ่านในใจไดค้ล่อง       

และเร็ว 

2. อ่านออกเสียงและอ่าน

ทาํนองเสนาะไดอ้ย่าง 

ถกูตอ้งตามลกัษณะ    

คาํประพนัธ์ 

3. วิเคราะห์ แยกแยะ

การอ่าน 

1. สามารถอ่านอยา่ง  มี

วิจารณญาณ 

จดัลาํดบัความคิดจาก

เรื�องที�อ่าน 

�. สามารถศึกษาภาษา

ถิ�น สาํนวน สุภาษิต

ที�มีอยูใ่นวรรณคดี 

 

1. ตีความ แปลความ 

และขยายความเรื�องที�

อ่าน  

 

 

2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ

สมเหตุสมผล การ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ของถอ้ยคาํ ขอ้ความ        

เนื�อเรื�องที�อ่าน 

3. มีมารยาทในการอ่าน

และนิสยัรักการอ่าน 

เรื�องสั�น บทร้อย

กรอง และบทร้อง

เล่น บทกล่อมเด็ก 

3. อธิบายความหมาย

ของคาํและขอ้ความ

ที�อ่าน 

�.  ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการอ่าน

และมีนิสยัรักการ

อ่าน 

 

และสื�อสารสนเทศ

ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

เพื�อพฒันาตนเอง  

�. มีมารยาทในการอ่าน

และนิสยัรัก การอ่าน 

ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น 

และจุดมุ่งหมายของ

เรื�องที�อ่าน 

4. เลือกอ่านหนงัสือ      

และสื�อสารสนเทศ 

เพื�อพฒันาตนเอง  

5. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการอ่าน

และมีนิสยัรักการ

อ่าน 

วรรณกรรมปัจจุบนั 

และวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น  

�. สามารถวิเคราะห์ 

วิจารณ์ ประเมินค่า

องคป์ระกอบของ

วรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

�.  สามารถคน้ควา้หา

ความรู้จากสื�อ

สิ�งพิมพแ์ละสื�อ

สารสนเทศ 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการอ่าน 

และนิสยัรักการอ่าน 

 

ลาํดบัความคิดและ

ความเป็น ไปไดข้อง

เรื�องที�อ่าน 

3. อธิบายความหมาย 

ของภาษาถิ�น สาํนวน  

สุภาษิตที�ปรากฏใน

วรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น   

�.  วิเคราะห์ วจิารณ์

ประเมินค่าวรรณคดี  

วรรณกรรมปัจจุบนั

วรรณกรรมทอ้งถิ�น

ในฐานะที�เป็นมรดก

ทางวฒันธรรมของ

ชาติแลว้นาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติ 

�. เลือกใชสื้�อในการ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

คน้ควา้หาความรู้       

ที�หลากหลาย 

�. มีมารยาทในการอ่าน

และมีนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 

1. เห็นความสาํคญัของ 

การเขียนและ

ประโยชนข์องการ

คดัลายมือ 

2. สามารถเขียนคาํ          

คาํคลอ้งจอง 

ประโยค และ   เขียน

บนัทึกเรื�องราว 

สื�อสาร เหตุการณ์ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้

3. มีมารยาทในการ

เขียนและนิสยัรักการ

เขียน 

 

1.  เขา้ใจหลกัการเขียน 

และเห็นความสาํคญั

ของการเขียน 

 

2. รู้จกัอกัษรไทย เขียน

สะกดคาํ และรู้

ความหมายของคาํ      

คาํคลอ้งจอง และ

ประโยค 

3. เขียนสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั            

จดบนัทึก โดยใชค้าํ

ถกูตอ้ง ชดัเจน  

4. เขียนเรียงความ          

การเขียน 

1.  สามารถเลือกใช้

ภาษาในการนาํเสนอ

ตามรูปแบบของงาน

เขียนประเภทต่างๆ 

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

2.  สามารถใชแ้ผนภาพ

ความคิด จดัลาํดบั

ความคิด เพื�อพฒันา 

งานเขียน 

3.  สามารถแต่งบทร้อย

กรองตามความสนใจ

ไดถ้กูตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์และ

ลกัษณะคาํประพนัธ ์

 

1. เลือกใชภ้าษาในการ

นาํเสนอตามรูปแบบ

ของงานเขียน

ประเภทร้อยแกว้และ

ร้อยกรองไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์

2. ใชแ้ผนภาพความคิด 

จดัลาํดบัความคิด

ก่อนการเขียน 

3. แต่งบทร้อยกรอง 

ประเภทกลอนสี� 

กลอนสุภาพ 

�. เขียนบทร้อยแกว้

ประเภทประวติั

การเขียน 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการ

เขียนประเภทต่างๆ 

โดยใชค้าํในการ

เขียนไดต้รง

ความหมาย และ

ถกูตอ้งตามอกัขระ

วิธีและระดบัภาษา 

�.  สามารถวิพากษ ์

วิจารณ์และประเมิน

งานเขียนของผูอื้�น 

เพื�อนาํมาพฒันางาน

เขียน 

�. สามารถแต่งคาํ

ประพนัธป์ระเภท    

 

�. กรอกแบบพิมพ์

ประเภทต่างๆ ได้

ถกูตอ้ง เขียนยอ่

ความ  เรียงความ 

จดหมาย  เขียน

อธิบาย ชี�แจง โนม้

นา้วใจ แสดงทศันะ 

และการเขียนเชิง

สร้างสรรค ์โดย  ใช้

หลกัการเขียนและ

โวหารต่างๆ ได้

ถกูตอ้งตามอกัขระ

วิธีและระดบัภาษา 

�. แต่งคาํประพนัธ์



67 
 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ยอ่ความ จดหมาย      

ไดต้ามรูปแบบ 

5. เขียนรายงาน           

การคน้ควา้ สามารถ

อา้งอิงแหล่งความรู้ 

6. กรอกแบบรายการต่าง  ๆ

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการเขียน

และมีการจดบนัทึก

อยา่งสมํ�าเสมอ 

�. สามารถเขียนสื�อสาร

เรื�องราวต่างๆ ได ้

�.  มีมารยาทในการ

เขียนและนิสยัรักการ

เขียน 

ตนเอง อธิบายความ  

ยอ่ความข่าว  

�. เขียนรายงานการ

คน้ควา้สามารถ

อา้งอิงแหล่งความรู้

ไดถ้กูตอ้ง 

�. กรอกแบบรายการ

ต่างๆ 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการเขียน 

และมีการจดบนัทึก

อยา่งสมํ�าเสมอ 

ร้อยแกว้และร้อย

กรอง 

�. มีมารยาทในการ

เขียน และนิสยัรัก

การเขียน 

ประเภทร้อยกรอง    

ไดถ้กูตอ้งตาม           

ฉนัทลกัษณ์และ      

ใชถ้อ้ยคาํที�ไพเราะ 

�.  ปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการเขียน   

และมีการจดบนัทึก  

อยา่งสมํ�าเสมอ 

หลกัการใช้ภาษา 

1. สามารถสะกดคาํโดย

นาํเสียงและรูป

อกัษรไทยประสม

เป็นคาํอ่านและเขียน

ไดถ้กูตอ้งตาม

หลกัการใชภ้าษา 

 

1. อธิบายการใชเ้สียง   

และรูปอกัษรไทย          

อกัษร 3 หมู่ และการ  

ผนัวรรณยกุตไ์ด ้

�. อธิบายเกี�ยวกบัการ

สะกดคาํ พยางค ์และ

หลกัการใช้ภาษา 

�. รู้และเขา้ใจชนิด และ

หนา้ที�ของคาํ พยางค ์ 

วลี ประโยค และ

สามารถอ่าน เขียนได้

ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

ของภาษา 

 

1. อธิบายความแตกต่าง

ของคาํ พยางค ์วลี 

ประโยค ไดถ้กูตอ้ง 

�. ใชเ้ครื�องหมายวรรค

ตอน อกัษรยอ่ คาํ

ราชาศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 

หลกัการใช้ภาษา 

1. รู้และเขา้ใจธรรมชาติ 

ของภาษา 

2. สามารถใชภ้าษา

สร้างมนุษยสมัพนัธ์

ในการปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัผูอื้�น และ  ใช้

 

1. อธิบายธรรมชาติของ

ภาษาและใชป้ระโยค

ตามเจตนาของการ

สื�อสาร 

2. เลือกใชถ้อ้ยคาํ 

สาํนวน 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

2. สามารถใช้

เครื�องหมายวรรค

ตอนไดถ้กูตอ้ง และ

เหมาะสม 

3. เขา้ใจลกัษณะของคาํ

ไทย คาํภาษาถิ�น และ 

คาํภาษา ต่างประเทศ

ที� ใชใ้นภาษาไทย 

 

 

ประโยคไดถ้กูตอ้ง 

�. ใชเ้ครื�องหมายวรรค

ตอนและอกัษรยอ่     

ไดถ้กูตอ้ง 

 

�. บอกประโยชน์                

การใชพ้จนานุกรม 

�. บอกความหมายของ

สาํนวน คาํพงัเพย 

สุภาษิต คาํราชาศพัท ์

คาํสุภาพ และ

นาํไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง 

เหมาะสม 

�. บอกลกัษณะคาํไทย 

คาํภาษาถิ�น และคาํ

ภาษาต่างประเทศที�ม ี 

ใชใ้นภาษาไทย 

�. สามารถใช้

เครื�องหมาย        วรรค

ตอน อกัษรยอ่              

คาํราชาศพัท ์

�. สามารถวิเคราะห์

ความแตกต่าง

ระหว่างภาษาพดูและ

ภาษาเขียน 

�. รู้และเขา้ใจสาํนวน 

สุภาษิต คาํพงัเพย    

ในการพดูและเขียน 

�. อธิบายความแตกต่าง

ระหว่างภาษาพดูและ

ภาษาเขียนได ้

�. อธิบายความแตกต่าง

ความหมายของ

สาํนวน สุภาษิต        

คาํพงัเพย และนาํไป 

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

ไดถ้กูตอ้ง 

 

คาํราชาศพัท ์    คาํ

สุภาพไดถ้กูตอ้งตาม

ฐานะของบุคคล 

 

    สุภาษิต คาํพงัเพย     

    ใหต้รงความหมาย 

3. ใชป้ระโยคไดถ้กูตอ้ง 

    ตามเจตนาของ             

ผูส่้งสาร 

4. ใชค้าํสุภาพ และคาํ

ราชาศพัทใ์หถ้กูตอ้ง

ตามฐานะและบุคคล 

 

วรรณคดี วรรณกรรม 

1. สามารถคน้ควา้

 

1. อธิบายถึงประโยชน์  

วรรณคดี วรรณกรรม 

1. รู้และเขา้ใจความ 

 

1. อธิบายความแตกต่าง 

วรรณคดี วรรณกรรม 

1. สามารถวเิคราะห์และ

 

1. วิจารณ์ และอธิบาย
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เรื�องราว ประโยชน์

และคุณค่าของนิทาน 

นิทานพื�นบา้น 

วรรณกรรมและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

    และคุณค่าของนิทาน  

    นิทานพื�นบา้น  

    วรรณกรรมและ

วรรณกรรมใน

ทอ้งถิ�น 

 

    แตกต่างของ

วรรณคดี  วรรณกรรม

ปัจจุบนัและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

ตลอดจนเห็นคุณค่า 

    และคุณค่าของ

วรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนั

และวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น 

 

เห็นคุณค่าวรรณคดี 

    วรรณกรรมปัจจุบนั 

และวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น โดยใช้

หลกัการพินิจ

วรรณคดี 

คุณค่าวรรณคด ี

    วรรณกรรมปัจจุบนั  

 และวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น 

 

ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้ดา้นการพดู

ภาษาไทยเพื�อการ

ประกอบอาชีพ 

2. ใชค้วามรู้ดา้นการ

เขียนภาษาไทยเพื�อ

การประกอบอาชีพ 

 

 

�. ใชค้วามรู้การพดู

ภาษาไทยเป็น

ช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การเขียน

ภาษาไทยเป็นช่อง

ทางการประกอบ

อาชีพ 

ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้ดา้นการพดู

ภาษาไทยเพื�อการ

ประกอบอาชีพ 

2. ใชค้วามรู้ดา้นการ

เขียนภาษาไทยเพื�อ

การประกอบอาชีพ 

 

 

�. ใชค้วามรู้การพดู

ภาษาไทยเป็น

ช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การเขียน

ภาษาไทยเป็นช่อง

ทางการประกอบ

อาชีพ 

ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้ดา้นการพดู

ภาษาไทยเพื�อการ

ประกอบอาชีพ 

2. ใชค้วามรู้ดา้นการ

เขียนภาษาไทยเพื�อ

การประกอบอาชีพ 

 

 

�. ใชค้วามรู้การพดู

ภาษาไทยเป็น

ช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การเขียน

ภาษาไทยเป็นช่อง

ทางการประกอบ

อาชีพ 
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รายวชิาบังคบั 

สาระความรู้พื�นฐาน 

(ภาษาไทย) 

 

 

มาตรฐานที� ระดับ รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

�.� 

ประถมศึกษา พท����� ภาษาไทย � 

มธัยมศึกษาตอนตน้ พท����� ภาษาไทย � 

มธัยมศึกษาตอนปลาย พท����� ภาษาไทย � 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับประถมศึกษา 
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คาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน  � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 

1.  เห็นความสาํคญัของการฟังและด ู

2.  สามารถจบัใจความ และสรุปความจากเรื�องที�ฟังและด ู

3.  มีมารยาทในการฟังและด ู

การพูด 

1.  เห็นความสาํคญั และลกัษณะการพดูที�ดี 

�.  สามารถพดูแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.  มีมารยาทในการพดู 

การอ่าน 

1.  เห็นความสาํคญัของการอ่าน ทั�งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

2.  สามารถอ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และอ่านไดเ้ร็ว เขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํ ขอ้ความ                              

เนื�อเรื�องที�อ่าน 

3.  มีมารยาทในการอ่านและนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 

1.  เห็นความสาํคญัของการเขียนและประโยชน์ของการคดัลายมือ 

2.  สามารถเขียนคาํ คาํคลอ้งจอง ประโยค และเขียนบนัทึกเรื�องราว สื�อสาร เหตุการณ์                  

ในชีวิตประจาํวนัได ้

3.  มีมารยาทในการเขียนและนิสยัรักการเขียน 

หลักการใช้ภาษา 

1.  สามารถสะกดคาํ  โดยนาํเสียงและรูปอกัษรไทยประสมเป็นคาํอ่านและเขียนไดถ้กูตอ้ง     

ตามหลกัการใชภ้าษา 

2.  สามารถใชเ้ครื�องหมายวรรคตอนไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

3.  เขา้ใจลกัษณะของคาํไทย คาํภาษาถิ�น และ คาํภาษาต่างประเทศที�ใชใ้นภาษาไทย 

 วรรณคดี วรรณกรรม   
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สามารถคน้ควา้เรื�องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื�นบา้น วรรณกรรมและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

   ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ  

   �. ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

   2. ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

การฟัง การดู 

 หลกัการ ความสาํคญั จุดมุ่งหมาย การสรุปความ และมารยาทของการฟังและด ู

 การพูด 

 ความสาํคญั  ลกัษณะการพดูที�ดี และมารยาทในการพดู 

 การอ่าน 

 หลกัการ ความสาํคญั จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ บทร้อยแกว้ บทร้อยกรองและ

มารยาทของการอ่าน 

 การเขียน 

 หลกัการ ความสาํคญัของการเขียน การคดัลายมือ การเขียนสื�อสารในชีวิตประจาํวนัดว้ยวิธีการเขียน

ประเภทต่างๆ และการกรอกแบบรายการต่างๆ  ตลอดจนมมีารยาทในการเขียน 

 หลักการใช้ภาษา 

 การใชเ้สียงและรูปอกัษรไทย อกัษร � หมู่ การผนัวรรณยกุต ์ความหมายของคาํ คาํไทย คาํภาษาถิ�น     

คาํภาษาต่างประเทศที�ใชใ้นภาษาไทย  การสะกดคาํ พยางคแ์ละประโยค การใชเ้ครื�องหมาย วรรคตอน 

พจนานุกรม และความหมายของสาํนวน คาํพงัเพย สุภาษิต คาํราชาศพัท ์คาํสุภาพ 

 วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื�นบา้น และวรรณกรรมในทอ้งถิ�น 

  ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ 

 การใชค้วามรู้ดา้นการพดู การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้โดยการปฏิบตัิจริงเป็น

รายบุคคลหรือใชก้ระบวนการกลุ่มเกี�ยวกบัทกัษะการฟัง การดู การพดู การอ่าน การเขียน และหลกัการใชภ้าษา 

การวดัและประเมนิผล 

 การสงัเกต การฝึกปฏิบตัิ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ�นงานในแต่ละกิจกรรม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 1.  เห็นความสาํคญัของการฟัง และด ู

2.  สามารถจบัใจความ และสรุปความจากเรื�องที�ฟังและด ู

3.  มีมารยาทในการฟัง  และด ู

 

การพูด  1.  เห็นความสาํคญั และลกัษณะการพดูที�ดี 

�.  สามารถพดูแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.  มีมารยาทใน การพดู 

 

การอ่าน  1.  เห็นความสาํคญัของการอ่าน ทั�งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

2.  สามารถอ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และอ่านไดเ้ร็ว เขา้ใจความหมายของถอ้ยคาํ ขอ้ความ                             

เนื�อเรื�องที�อ่าน 

3.  มีมารยาทในการอ่านและนิสยัรักการอ่าน 

 

การเขียน 1.  เห็นความสาํคญัของ การเขียนและประโยชน์ของการคดัลายมือ 

2.  สามารถเขียนคาํ คาํคลอ้งจอง ประโยค และเขียนบนัทึกเรื�องราว สื�อสาร เหตุการณ์           

ในชีวิตประจาํวนัได ้

3.  มีมารยาทในการเขียนและนิสยัรักการเขียน 

 

หลักการใช้ภาษา 1.  สามารถสะกดคาํ  โดยนาํเสียงและรูปอกัษรไทยประสมเป็นคาํอ่านและเขียนไดถ้กูตอ้ง    

        ตามหลกัการใชภ้าษา 

2.  สามารถใชเ้ครื�องหมายวรรคตอนไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

3.  เขา้ใจลกัษณะของคาํไทย คาํภาษาถิ�น และคาํภาษาต่างประเทศที�ใชใ้นภาษาไทย 

 

วรรณคดี วรรณกรรม สามารถคน้ควา้เรื�องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื�นบา้น วรรณกรรม

และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 
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ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ �. ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

     2. ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 การฟัง การดู  

 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการ 

ความสาํคญัและจุดมุ่งหมาย

ของการฟังและด ู

2. จบัใจความสาํคญั และ 

สรุปความจากเรื�องที�ฟัง

และดู 

 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาท

ในการฟังและด ู

1. หลกัการ ความสาํคญัและ

จุดมุ่งหมายของการฟัง   

และดู 

�.  การจบัใจความสาํคญั       

จากการฟังและด ู

�.  การสรุปความจากการฟัง

และดู 

�.  มารยาทในการฟังและด ู

2 

 

 

� 

 

� 

 

2 

2. การพดู  

 

1. เขา้ใจหลกัการ ความสาํคญั  

และจุดมุ่งหมายของ

ลกัษณะการพดูที�ดี 

�. การเตรียมการ และพดู

แสดงความรู้ ความคิด 

ความรู้สึกไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาท

ในการพดู 

1. หลกัการ ความสาํคญัและ

จุดมุ่งหมายของการพดู 

 

�.  การเตรียมการพูดและ

ลกัษณะการพดูที�ดี 

�.  การพดูในโอกาสต่าง ๆ  

 - การพดูอวยพร 

 - การพดูขอบคุณ 

 - การพดูแสดงความเสียใจ   

ดีใจ 

- การพดูตอ้นรับ 

- การพดูรายงาน 

�.  มารยาทในการพดู 

 

2 

 

 

� 

 

3 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

�. การอ่าน  

 

1. เขา้ใจความสาํคญั หลกัการ 

และจุดมุ่งหมายของการ

อ่านทั�งอ่านออกเสียง    

และอ่านในใจ 

2. อ่านออกเสียงคาํ ขอ้ความ    

บทความ  บทสนทนา    

เรื�องสั�น  บทร้อยกรองและ

บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก 

3. อธิบายความหมายของคาํ

และขอ้ความที�อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.  ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาท

ในการอ่านและมีนิสยัรัก

การอ่าน 

1.  ความสาํคญั หลกัการ และ

จุดมุ่งหมายของการอ่าน

ออกเสียงและ การอ่านในใจ 

 

2.  การอ่านร้อยแกว้ 

    2.1  การอ่านออกเสียง 

    2.2  การอ่านขอ้ความ

บทความ บทสนทนา 

เรื�องสั�น และบท   

กล่อมเด็ก 

    2.�  การอ่านจบัใจความสาํคญั 

    2.�  การอ่านเพื�อแสดงความ

คิดเห็น และสรุปความ 

3. การอ่านร้อยกรอง 

   3.1 การอ่านคาํคลอ้งจอง      

บทกล่อมเดก็ นิทาน เพลง

พื�นบา้น  

  3.2 การอ่านกลอนสุภาพ 

4.  การเลือกอ่านหนงัสือและ

ประโยชน์ของการอ่าน 

5.  การสร้างนิสยัรักการอ่าน   

และมารยาทในการอ่านที�ดี 

� 

 

 

 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 

 

 

 

 

� 

 

� 

�. การเขียน 

 

1.  เขา้ใจหลกัการเขียนและ

เห็นความสาํคญัของการ

เขียน 

2. รู้จกัอกัษรไทย เขียนสะกด

1.  หลกัการเขียน ความสาํคญั

ของการเขียน 

 

2.  การเขียนอกัษรไทย 

2 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

คาํ และรู้ความหมายของคาํ      

คาํคลอ้งจอง และประโยค 

 

 

3. เขียนสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั  จดบนัทึก 

โดยใชค้าํถกูตอ้ง ชดัเจน 

 

  

4. เขียนเรียงความ ยอ่ความ 

จดหมาย ไดต้ามรูปแบบ 

 

 

 

 

5. เขียนรายงานการคน้ควา้ 

สามารถอา้งอิงแหล่ง

ความรู้ 

6.  กรอกแบบรายการต่าง  ๆ

 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาท

ในการเขียนและมีการ     

จดบนัทึกอยา่งสมํ�าเสมอ 

(พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์

ตวัเลขไทย) 

3. การเขียนสะกดคาํและ

ความหมายของคาํ 

4. การเขียนสื�อสาร 

  - การเขียนประวตัิตนเอง 

  - การเขียนบนัทึกประจาํวนั 

  - การเขียนเล่าเรื�อง ข่าว 

เหตุการณ์ 

5. การเขียนตามรูปแบบ 

  - การเขียนเรียงความ 

  - การเขียนยอ่ความ 

  - การเขียนจดหมาย 

    (การใชจ้ดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์) 

6.  การเขียนรายงานการคน้ควา้

และอา้งอิงความรู้ 

 

7.  การเขียนกรอกรายการ 

(แบบฟอร์ม) 

�.  การปฏิบติัตนเป็นผูม้ี

มารยาท ในการเขียนและ    

มีนิสยัรักการเขียน 

 

 

� 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

�. หลกัการใชภ้าษา 

 

1. อธิบายการใชเ้สียง   และ

รูปอกัษรไทย  อกัษร 3 หมู่  

และการผนัวรรณยกุต ์

 

1.  เสียงและรูปอกัษรไทย 

(พยญัชนะ สระ และ

วรรณยกุต)์ 

2.  การผนัอกัษร 3 หมู่          

1 

 

 

3 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

 

�. อธิบายเกี�ยวกบัการสะกดคาํ  

พยางค ์ และประโยค           

ไดถ้กูตอ้ง 

 

 

 

�. ใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน

และอกัษรยอ่ไดถ้กูตอ้ง 

�. บอกวิธีการใช ้และประโยชน์

ของการใชพ้จนานุกรม 

�. บอกความหมายของ

สาํนวน คาํพงัเพย สุภาษิต 

คาํราชาศพัท ์คาํสุภาพ และ

นาํไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง 

เหมาะสม 

 

�. บอกลกัษณะคาํไทย           

คาํภาษาถิ�น และ               

คาํภาษาต่างประเทศ            

ที�มีใชใ้นภาษาไทย 

(ไตรยางศ)์ 

3.  คาํและพยางค ์

4.  คาํในมาตราตวัสะกด           

9 มาตรา 

5.  ชนิดและหนา้ที�ของคาํ 7ชนิด 

6.  โครงสร้างและชนิดของ

ประโยค 

7.  เครื�องหมายวรรคตอน  

 

8.  การใชพ้จนานุกรม 

 

9.  ความหมายและการใช้

สาํนวน คาํพงัเพย สุภาษิต 

คาํราชาศพัทแ์ละคาํสุภาพ 

10. การใชภ้าษาที�เหมาะสม     

กบับุคคล สถานการณ์ 

วฒันธรรม ประเพณี 

11. ลกัษณะของคาํไทย         

คาํภาษาถิ�น  คาํภาษา 

ต่างประเทศที�มีใชใ้น

ภาษาไทย  

 

1 

2 

 

3 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

�. วรรณคดี วรรณกรรม 

 

อธิบายถึงประโยชน์ 

และคุณค่าของนิทาน  

นิทานพื�นบา้น วรรณกรรม 

และวรรณกรรมในทอ้งถิ�น 

 

 

1.  เรื�องราว นิทาน           

นิทานพื�นบา้นและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

2.  เรื�องราววรรณคดีที�มี       

ความหลากหลาย 

     -  กลอนบทละคร                          

5 

 

 

�5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

(สงัขท์อง) 

     -  กลอนนิทาน              

(พระอภยัมณี) 

     -  กลอนเสภา  

        (ขุนชา้ง ขุนแผน) 

7.  ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การพดูภาษาไทย

เป็นช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การเขียน

ภาษาไทยเป็นช่องทาง  

การประกอบอาชีพ 

 

1.  ภาษาไทยดา้นการพดูกบั

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

 

2.  ภาษาไทยดา้นการเขียนกบั

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

� 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน 4 หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 

1.  สามารถสรุปความ จบัประเดน็สาํคญัของเรื�องที�ฟังและดู 

2.  วิเคราะห์ แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและจุดประสงคข์องเรื�องที�ฟังและดู  

�.  สามารถแสดงทรรศนะ  และความคิดเห็นต่อผูพ้ดูอยา่งมีเหตุผล 

�.  มีมารยาทในการฟัง และดู 

การพูด 

1.  สามารถพดูนาํเสนอความรู้  แสดงความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจ โนม้น้าวใจ ปฏิเสธเจรจา

ต่อรองดว้ยภาษากิริยาท่าทางที�สุภาพในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.  มีมารยาทในการพดู 

การอ่าน 

1.  สามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

�.  จบัใจความสาํคญั  แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื�องที�อ่าน 

3.  สามารถอ่านหนงัสือและสื�อสารสนเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื�อพฒันาตนเอง  

�.  มีมารยาทในการอ่านและนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 

1.  สามารถเลือกใชภ้าษาในการนาํเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ ไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์ 

2.  สามารถใชแ้ผนภาพความคิด จดัลาํดบัความคิดเพื�อพฒันางานเขียน 

3.  สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และลกัษณะคาํ

ประพนัธ ์

�.  สามารถเขียนสื�อสารเรื�องราวต่างๆ ได ้

�.  มีมารยาทในการเขียนและนิสยัรักการเขียน 
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หลักการใช้ภาษา 

�.  รู้และเขา้ใจชนิด และหนา้ที�ของคาํ พยางค ์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนไดถ้กูตอ้ง

ตามหลกัเกณฑข์องภาษา 

�.  สามารถใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน อกัษรยอ่ คาํราชาศพัท ์

�.  สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน 

�.  รู้และเขา้ใจสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพยในการพดูและเขียน 

วรรณคดี วรรณกรรม 

รู้และเขา้ใจความแตกต่างของวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น ตลอดจน

เห็นคุณค่า 

  ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ  

   �.  ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

   2.  ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

การฟัง การดู 

 การสรุปความ จบัประเดน็สาํคญัของเรื�องที�ฟังและดู  ตลอดจนการมีมารยาทในการฟังและด ู

 การพูด 

 การพดูนาํเสนอความรู้  ความคิดเห็น โนม้นา้วใจ ปฏิเสธ  เจรจาต่อรอง  และมารยาทในการพดู 

 การอ่าน 

 การอ่านออกเสียงและอ่านในใจทั�งร้อยแกว้ และร้อยกรอง  การแยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและ

จุดมุ่งหมายของเรื�องที�อ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 

 การเขียน 

 การใชแ้ผนภาพความคิด จดัลาํดบัความคิดก่อนการเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี�  กลอน

สุภาพ การเขียนสื�อสารเรื�องราวต่างๆ  และการเขียนรายงาน การคน้ควา้ อา้งอิง ตลอดจนมารยาท  ในการเขียน 

 หลักการใช้ภาษา 

 ชนิดและหนา้ที�ของคาํ พยางค ์วลี  ประโยค การใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน อกัษรย่อ พจนานุกรม           

คาํราชาศพัท ์ความแตกต่างและความหมายของสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 ความแตกต่างและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น 
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 ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ 

 การใชค้วามรู้ดา้นการพดู การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้โดยการฝึกปฏิบติัจริงเป็น

รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่มเกี�ยวกบัทกัษะการฟัง การดู การพดู การอ่าน การเขียน และหลกัการใชภ้าษา 

 

การวดัและประเมนิผล 

 การสงัเกต การฝึกปฏิบตัิ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ�นงานในแต่ละกิจกรรม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน 4 หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 1.  สามารถสรุปความ จบัประเดน็สาํคญัของเรื�องที�ฟังและดู 

2.  วิเคราะห์ แยกแยะขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและจุดประสงคข์องเรื�องที�ฟังและดู  

�.  สามารถแสดงทรรศนะและความคิดเห็นต่อผูพ้ดูอยา่งมีเหตุผล 

�.  มีมารยาทในการฟัง และดู 

การพูด  1.  สามารถพดูนาํเสนอความรู้  แสดงความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจ โนม้น้าวใจ  

        ปฏิเสธ เจรจาต่อรองดว้ยภาษากิริยาท่าทางที�สุภาพในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.  มีมารยาทในการพดู 

การอ่าน  1.  สามารถอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

�.  จบัใจความสาํคญั  แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเรื�องที�อ่าน 

3.  สามารถอ่านหนงัสือและสื�อสารสนเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื�อพฒันาตนเอง  

�.  มีมารยาทในการอ่านและนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 1.  สามารถเลือกใชภ้าษาในการนาํเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ  

  ไดอ้ยา่งสร้างสรรค์  

2.  สามารถใชแ้ผนภาพความคิด จดัลาํดบัความคิดเพื�อพฒันางานเขียน 

3.  สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจไดถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และลกัษณะคาํประพนัธ ์

�.  สามารถเขียนสื�อสารเรื�องราวต่างๆ ได ้

�.  มีมารยาทในการเขียนและนิสยัรักการเขียน 

หลักการใช้ภาษา �.  รู้และเขา้ใจชนิด และหนา้ที�ของคาํ พยางค ์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนไดถ้กูตอ้ง 

  ตามหลกัเกณฑข์องภาษา 

�.  สามารถใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน อกัษรยอ่ คาํราชาศพัท ์

�.  สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพดูและภาษาเขียน 

�.  รู้และเขา้ใจสาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพยในการพดูและเขียน 

วรรณคดี วรรณกรรม รู้และเขา้ใจความแตกต่างของวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

ตลอดจนเห็นคุณค่า 
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ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ �.  ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

     2.  ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1. การฟัง การดู  

 

1.  สรุปความ จบัประเดน็สาํคญัของ

เรื�องที�ฟังและด ู

�.   วิเคราะห์ความน่าเชื�อถือจากการ

ฟัง และดูสื�อโฆษณาและข่าวสาร

ประจาํวนัอยา่งมีเหตุผล 

�.  วิเคราะห์ วิจารณ์การใชน้ํ� าเสียง 

กิริยาท่าทาง ถอ้ยคาํของผูพ้ดู    

อยา่งมีเหตุผล  

�.   ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาท              

ในการฟังและดู  

1.   สรุปความ จบัประเดน็สาํคญั

ของเรื�องที�ฟังและ ด ู

�.  หลกัการจบัใจความสาํคญั

ของเรื�องที�ฟังและดู 

 

�.  การวิเคราะห์ วิจารณ์

ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น  

และสรุปความ 

�.  การมีมารยาทในการฟัง  

และดู 

� 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

�. การพดู  

 

1. พดูนาํเสนอความรู้ ความ

คิดเห็น สร้างความเขา้ใจ    

โนม้น้าวใจ ปฏิเสธ         

เจรจาต่อรองดว้ยภาษา        

กิริยาท่าทางที�สุภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาท      

ในการพูด 

1.   สรุปความ จบัประเดน็สาํคญั

ของเรื�องที�พดูได ้

�.  การพดูนาํเสนอความรู้ 

ความคิดเห็น และการพดู

ในโอกาสต่างๆ เช่น 

- พดูแนะนาํตนเอง 

- พดูกล่าวตอ้นรับ 

- พดูกล่าวขอบคุณ 

- พดูโนม้นา้วใจ 

- พดูปฏิเสธ 

- พดูเจรจาต่อรอง 

- พดูแสดงความคิดเห็น 

�.  การมีมารยาทในการพดู 

� 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

�. การอ่าน  

 

1. อ่านในใจไดค้ล่องและเร็ว 

 

2. อ่านออกเสียงและอ่านทาํนอง

เสนาะไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

ลกัษณะคาํประพนัธ์ 

3. เลือกอ่านหนงัสือและสื�อ

สารสนเทศ เพื�อพฒันาตนเอง  

 

 

4. วิเคราะห์ วจิารณ์ แยกแยะ

ขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นและ

จุดมุ่งหมายของเรื�องที�อ่าน 

5. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาทใน

การอ่านและมีนิสยัรักการอ่าน 

1.  หลกัการอ่านในใจจากสื�อ

ประเภทต่างๆ  

2.  หลกัการอ่านออกเสียง        

ที�เป็นทั�งร้อยแกว้และ     

ร้อยกรอง  

3.  หลกัการเลือกอ่านหนงัสือ

และสื�อสารสนเทศ  

4.  หลกัการอ่านจบัใจความ

สาํคญั 

5.  หลกัการวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 

 

6.  มารยาทในการอ่านและ

นิสยัรักการอ่าน 

� 

 

� 

 

 

� 

 

�� 

 

�� 

 

 

� 

�. การเขียน  

 

1. เลือกใชภ้าษาในการนาํเสนอ

ตามรูปแบบของงานเขียน

ประเภทร้อยแกว้และ         

ร้อยกรองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

2. ใชแ้ผนภาพความคิด จดัลาํดบั

ความคิดก่อนการเขียน 

3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท

กลอนสี� กลอนสุภาพ 

�. เขียนบทร้อยแกว้ประเภทประวติั 

ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว 

�. เขียนรายงานการคน้ควา้สามารถ

อา้งอิงแหล่งความรู้  ไดถ้กูตอ้ง 

�. กรอกแบบรายการต่าง  ๆ

1.  หลกัการเขียน  การใช้

ภาษาในการเขียน   

 

 

2.  หลกัการเขียนแผนภาพ

ความคิด 

3.  หลกัการเขียนเพื�อการ

สื�อสารประเภทต่าง ๆ        

เช่น การเขียนเรียงความ    

ยอ่ความ เขียนชี�แจง      

เขียนแสดงความคิดเห็น 

คาํขวญั คาํคม คาํโฆษณา 

เขียนรายงานการคน้ควา้ 

� 

 

 

 

�� 

 

18 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

 

 

�. ปฏิบติัตนเป็นผูม้ีมารยาทใน

การเขียน และมีการจดบนัทึก

อยา่งสมํ�าเสมอ 

การกรอกแบบพิมพแ์ละ

ใบสมคัรงาน 

4.  การปฏิบตัิตนเป็นผูม้ี

มารยาทในการเขียน       

และมีนิสยัรักการเขียน 

 

 

� 

 

 

�. หลกัการใชภ้าษา  

 

1. อธิบายความแตกต่างของคาํ 

พยางค ์วลี ประโยค             

การสะกดคาํไดถ้กูตอ้ง 

�. ใชเ้ครื�องหมายวรรคตอน 

อกัษรยอ่ คาํราชาศพัท ์               

ไดถู้กตอ้ง 

�. อธิบายความแตกต่างระหว่าง

ภาษาพดูและภาษาเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ความหมายของคาํ พยางค ์

วลี ประโยค และการ  

สะกดคาํ 

2.  หลกัในการสะกดคาํ  

3.  การใชเ้ครื�องหมายวรรค

ตอน อกัษรยอ่ คาํราชา

ศพัท ์และการใชเ้ลขไทย 

4.  การใชค้าํและการสร้างคาํ

ในภาษาไทย  

- การสร้างคาํไทย  

- คาํประสม  

- คาํซอ้น 

- คาํซํ�า 

- คาํสมาส คาํสนธิ 

- หลกัการสงัเกตคาํภาษา

อื�นๆ ที�ใชใ้นภาษาไทย 

5.  ชนิดของประโยค 

6.  การใชร้ะดบัภาษาที�เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 

  

� 

 

 

� 

� 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

�. อธิบายการใช ้ความแตกต่าง  

และความหมายของสาํนวน 

สุภาษิต คาํพงัเพย  และนาํไปใช้

ในชีวิตประจาํวนัไดถ้กูตอ้ง 

7.  การใชส้าํนวน สุภาษิต   

คาํพงัเพย 

� 

 

 

  5. อธิบายหลกัการและสามารถ

แต่งคาํประพนัธป์ระเภทต่าง  ๆ

8.  หลกัการแต่งคาํประพนัธ์

ประเภทต่าง ๆ เช่น 

  - กาพยย์านี 11 

  - กาพยฉ์บงั 16 

  - กลอน  

  - ฯลฯ 

� 

�. วรรณคดี วรรณกรรม  

 

อธิบายความแตกต่าง 

และคุณค่าของวรรณคดี  

วรรณกรรมปัจจุบนัและ 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

1.  หลกัการพิจารณาวรรณคดี 

�.  หลกัการพินิจวรรณกรรม 

�.  ประวติัความเป็นมา

ลกัษณะและคุณค่า                

ของเพลงพื�นบา้น                 

เพลงกล่อมเด็ก   

5 

5 

� 

   �.  หลกัการพินิจวรรณคดี 

ดา้นวรรณศิลป์ และดา้น

สงัคม  

-   สามก๊ก 

-   ราชาธิราช 

-   กลอนเสภาขุนชา้ง 

ขุนแผน 

-   กลอนบทละครเรื�อง

รามเกียรติ�   

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

7.  ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�.  ใชค้วามรู้การพดูภาษาไทย

เป็นช่องทางในการประกอบ

อาชีพ 

�.  ใชค้วามรู้การเขียนภาษาไทย

เป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

1.  ภาษาไทยดา้นการพดูกบั

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

 

2.  ภาษาไทยดา้นการเขียนกบั

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

� 

 

 

2 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 

1.  สามารถเลือกสื�อ ในการฟัง และดูอยา่งสร้างสรรค ์

�.  สามารถฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ 

�.  เป็นผูม้ีมารยาทในการฟังและด ู

การพูด 

1.  สามารถพดูทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 

�.  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใชภ้าษาพดูจากสื�อต่างๆ 

3.  มีมารยาทในการพดู 

การอ่าน 

1.  สามารถอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ จดัลาํดบัความคิดจากเรื�องที�อ่าน 

�.  สามารถศึกษาภาษาถิ�น สาํนวน สุภาษิตที�มีอยูใ่นวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนัและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น  

�.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น  

�.  สามารถคน้ควา้หาความรู้จากสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อสารสนเทศ 

�.  ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทในการอ่าน และนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 

1.  รู้และเขา้ใจหลกัการเขียนประเภทต่างๆ โดยใชค้าํในการเขียนไดต้รงความหมาย และ

ถกูตอ้งตามอกัขระวิธีและระดบัภาษา 

�.  สามารถวิพากษว์ิจารณ์และประเมินงานเขียนของผูอื้�น เพื�อนาํมาพฒันางานเขียน 

�.  สามารถแต่งคาํประพนัธป์ระเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

�.  มีมารยาทในการเขียน และนิสยัรักการเขียน 
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หลักการใช้ภาษา 

1.  รู้และเขา้ใจธรรมชาติของภาษา 

2.  สามารถใชภ้าษาสร้างมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ้ื�น และใชค้าํราชาศพัท ์   

คาํสุภาพไดถ้กูตอ้งตามฐานะของบุคคล 

วรรณคดี วรรณกรรม 

สามารถวเิคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั และวรรณกรรมทอ้งถิ�น โดยใช ้        

หลกัการพนิิจวรรณคดี 

  ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ  

   �.  ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

   2.  ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

การฟัง การดู 

 การวจิารณ์ความสมเหตุสมผล การลาํดบัความและความเป็นไปไดข้องเรื�องที�ฟังและดูจากสื�อ                 

ที�หลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและด ู

 การพูด 

 ศิลปะการพดูที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมารยาทในการพดู 

 การอ่าน 

 การอ่านเพื�อตีความ แปลความ ขยายความ ความหมายของภาษาถิ�น สาํนวน สุภาษิต องคป์ระกอบ  ของ

การประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น  ตลอดจนมารยาทในการอ่าน 

 การเขียน 

 หลกัการเขียนประเภทต่างๆ  และการแต่งคาํประพนัธป์ระเภทร้อยกรอง ตลอดจนมารยาทในการเขียน 

 หลักการใช้ภาษา 

 ธรรมชาติของภาษา การใชถ้อ้ยคาํ ประโยค สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย คาํสุภาพ คาํราชาศพัท ์

 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 หลกัการพินิจและประเมินคุณค่าเกี�ยวกบัวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ 

 การใชค้วามรู้ดา้นการพดู การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงเกี�ยวกบัทกัษะการฟัง การ

ดู การพดู การอ่าน การเขียน และหลกัการใชภ้าษาเป็นรายบุคคลหรือใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

การวดัและประเมนิผล 

 การสงัเกต การฝึกปฏิบตัิ  การทดสอบ ตรวจสอบ ตอบคาํถาม และการประเมินชิ�นงานในแต่ละกิจกรรม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พท����� ภาษาไทย จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 1.  สามารถเลือกสื�อ ในการฟัง และดูอยา่งสร้างสรรค ์

�.  สามารถฟังและดูอยา่งมีวิจารณญาณ 

�.  เป็นผูม้ีมารยาทในการฟังและด ู

การพูด  1.  สามารถพดู ทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 

�.  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใชภ้าษาพดูจากสื�อต่างๆ 

3.  มีมารยาทในการพดู 

การอ่าน  1.  สามารถอ่านอยา่ง    มีวิจารณญาณ จดัลาํดบัความคิดจากเรื�องที�อ่าน 

�.  สามารถศึกษาภาษาถิ�น สาํนวน สุภาษิตที�มีอยูใ่นวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนัและ 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น  

�.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น  

�.  สามารถคน้ควา้หาความรู้จากสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อสารสนเทศ 

�.  ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทในการอ่าน และนิสยัรักการอ่าน 

การเขียน 1.  รู้และเขา้ใจหลกัการเขียนประเภทต่างๆ โดยใชค้าํในการเขียนไดต้รงความหมาย และ 

ถกูตอ้งตามอกัขระวิธีและระดบัภาษา 

�.  สามารถวิพากษว์ิจารณ์และประเมินงานเขียนของผูอื้�น เพื�อนาํมาพฒันางานเขียน 

�.  สามารถแต่งคาํประพนัธป์ระเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

�.  มีมารยาทในการเขียน และนิสยัรักการเขียน 

หลักการใช้ภาษา 1.  รู้และเขา้ใจธรรมชาติของภาษา 

2.  สามารถใชภ้าษาสร้างมนุษยสมัพนัธใ์นการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ้ื�น และใชค้าํราชาศพัท ์   

คาํสุภาพไดถ้กูตอ้งตามฐานะของบุคคล 

วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวเิคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

โดยใชห้ลกัการพินิจวรรณคดี 

ภาษาไทยกบัการประกอบอาชีพ �. ใชค้วามรู้ดา้นการพดูภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ 

     2. ใชค้วามรู้ดา้นการเขียนภาษาไทยเพื�อการประกอบอาชีพ  
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1. การฟัง การดู   

 

1. เห็นคุณค่าของสื�อในการฟังและด ู

�. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ

ลาํดบัความและความเป็นไปได ้

ของเรื�องที�ฟังและดู 

�.  นาํเสนอความรู้ ความคิดเห็น 

ที�ไดจ้ากการฟังและด ู

�.  ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาท              

ในการฟังและด ู

1.  หลกัการฟัง และดู  

�.    สรุปความ จบัประเด็น

ใจความสาํคญัของเรื�อง     

ที�ฟังและดู 

�.  การวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง 

ขอ้คิดเห็นและสรุปความ 

�.  มารยาทในการฟังและด ู

�� 

� 

 

 

� 

 

� 

�. การพดู 

 

1. ใชศ้ิลปะการพดูที�เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัโอกาสและบุคคล     

�. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้

ภาษาพดูจากสื�อต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

�. ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทใน

การพดู 

�.  หลกัการแสดงความคิดเห็น 

�.  การพดูเป็นทางการและ   

ไม่เป็นทางการ 

�.  ศิลปะการพดูประเภท  

ต่างๆ เช่น  

- พดูแนะนาํตนเอง 

- พดูกล่าวตอ้นรับ 

- พดูกล่าวขอบคุณ 

- พดูโนม้นา้วใจ/ปฏิเสธ 

- พดูเจรจาต่อรอง 

- พดูแสดงความคิดเห็น 

- พดูอธิบาย   

- พดูสุนทรพจน์ /โตว้าที 

�.  มารยาทในการพดู 

2 

6 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

�. การอ่าน 

 

1. ตีความ แปลความ และขยาย

ความเรื�องที�อ่าน  

2. วิเคราะห์ วจิารณ์ความ

สมเหตุสมผล การลาํดบั

1.  หลกัการตีความ แปล

ความและขยายความ 

2.  การอ่านบทประพนัธ ์      

ที�ไพเราะทั�งร้อยแกว้          

2 

 

7 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ความคิดและความเป็นไปได้

ของเรื�องที�อ่าน 

3. อธิบายความหมายของภาษาถิ�น   

สาํนวน  สุภาษิตที�ปรากฏใน

วรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบนั 

วรรณกรรมทอ้งถิ�น   

 

 

 

 

 

�. วิเคราะห์ วจิารณ์ประเมินค่า

วรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบนั

วรรณกรรมทอ้งถิ�นในฐานะ   

ที�เป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ของชาติ  แลว้นาํไปประยกุต ์

ใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

�. เลือกใชสื้�อในการคน้ควา้หา

ความรู้ที�หลากหลาย 

 

 

 

�. มีมารยาทในการอ่านและมี

นิสยัรักการอ่าน 

ร้อยกรอง 

 

3.  การอ่านวรรคตอน        

ในวรรณคดี จากเรื�อง     

ขุนชา้งขุนแผน            

พระอภยัมณี  อิเหนา  

นิทานเวตาล   นิราศ       

พระบาท  นิราศภูเขาทอง  

ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก           

มทันพาธา  พระมหาชนก 

(ทศชาติชาดก) 

4.  หลกัการวิเคราะห์ วจิารณ์

และประเมินค่าวรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนัและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น เช่น   

วรรณกรรมปัจจุบัน  

ไดแ้ก่ บทละครโทรทศัน์ 

นวนิยาย  เรื�องสั�น  บทเพลง

ต่าง  ๆ  วรรณกรรมท้องถิ�น  

ไดแ้ก่ ไกรทอง นางสิบสอง  

ปลาบู่ทอง  ผาแดงนางไอ่คาํ  

ละครจกัร  ๆวงศ์ๆ  ฯลฯ 

5.  การมีมารยาทในการอ่าน 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. การเขียน 

 

�. เขียนแผนภาพความคิด      

เขียนยอ่ความ  เรียงความ 

จดหมาย  เขียนอธิบาย ชี�แจง 

1. การเขียนแผนภาพความคิด 

2. การเขียนยอ่ความ 

3. การเขียนเรียงความ 

2 

2 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

โนม้นา้วใจ แสดงทศันะและ

การเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยใช้

หลกัการเขียนและโวหารต่างๆ 

ไดถ้กูตอ้งตามอกัขระวิธีและ

ระดบัภาษา 

 

 

 

�. แต่งคาํประพนัธป์ระเภท      

ร้อยกรองไดถ้กูตอ้งตาม    

ฉนัทลกัษณ์และใชถ้อ้ยคาํ         

ที�ไพเราะ 

 

 

�. การกรอกแบบพิมพป์ระเภท

ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง   

 

 

 

�.  ปฏิบตัิตนเป็นผูม้ีมารยาทใน            

การเขียนและมีการจดบนัทึก      

อยา่งสมํ�าเสมอ 

4. การเขียนจดหมาย 

5. การเขียนอธิบาย 

6. การเขียนชี�แจง โนม้นา้วใจ 

7. การเขียนแสดงทศันะ 

8. การเขียนคาํขวญั 

9. การเขียนคาํโฆษณา 

10. หลกัการเขียนโวหาร   

แบบต่างๆ  

11. การเขียนพรรณนาและ

การเขียนบรรยาย

เหตุการณ์  

12. หลกัการเขียนรายงาน   

ทางวิชาการ  

13. หลกัการเขียนอา้งอิง 

14. การกรอกแบบพิมพ์

ประเภทต่างๆ เช่น         

กรอกใบสมคัรงาน          

กรอกใบสมคัรเรียน  

กรอกใบคาํร้องต่างๆ 

15. การปฏิบติัตนเป็น             

ผูม้ีมารยาทในการเขียน

และมีนิสยัรักการเขียน 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

 

6 

 

 

5 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

5. หลกัการใชภ้าษา  

 

1. อธิบายธรรมชาติของภาษา     

และใชป้ระโยคตามเจตนา      

ของการสื�อสาร 

 

 

1.  ธรรมชาติของภาษา  

     - การเปลี�ยนแปลง       

        ของภาษา 

     - ลกัษณะของภาษา 

     - พลงัของภาษา 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2. เลือกใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน 

    สุภาษิต คาํพงัเพยให ้

    ตรงความหมาย 

3. ใชป้ระโยคไดถู้กตอ้ง 

ตามเจตนาของผูส่้งสาร 

 

4. ใชค้าํสุภาพ และคาํราชา 

    ศพัทใ์หถ้กูตอ้งตาม 

ฐานะและบุคคล 

5. แต่งคาํประพนัธป์ระเภท      

ร้อยกรอง 

2.  การใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน 

สุภาษิต คาํพงัเพย  

 

3.  โครงสร้างของประโยค    

รูปประโยค และชนิด       

ของประโยค 

4.  ระดบัภาษา 

5.  คาํสุภาพ 

6.  คาํราชาศพัท ์

7.  การแต่งคาํประพนัธ์

ประเภทร้อยกรอง  

4 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

6. 

 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

อธิบายคุณค่าวรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนั  

และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

 

 

 

 

 

1.  ความหมายของวรรณคดี 

วรรณกรรมปัจจุบนัและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น  

2.  คุณค่าของวรรณคดี      

และวรรณกรรม ดา้น

วรรณศิลป์ และดา้นสงัคม 

3.  แนวคิดและค่านิยม           

ที�ปรากฏในวรรณคดี       

และวรรณกรรม 

10 

 

 

15 

 

 

15 

7.  ภาษาไทยกบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การพดูภาษาไทยเป็น

ช่องทางในการประกอบอาชีพ 

�. ใชค้วามรู้การเขียนภาษาไทย

เป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

 

1.  ภาษาไทยดา้นการพดูกบั

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

2.  ภาษาไทยดา้นการเขียน

กบัช่องทางการประกอบ

อาชีพ 

� 

 

2 
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วชิาภาษาต่างประเทศ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

              

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษสําหรับอาชีพแม่บา้น 

ประโยคความเดยีว 

(Simple Sentence) 

การขอร้อง การออกคาํสั�ง และการขอโทษ 

การทกัทาย และการตอบรับการทกัทาย  
(Greeting) 
 

การเขียน การอ่านพยญัชนะ สระ และการประสมคาํ 

การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา 
(Leave Taking) 

สญัลกัษณ์ 

การแนะนาํตนเอง และการแนะนาํผูอ้ื�น  
(Introducing) 
 

จาํนวนนบัและลาํดบั

คาํนาม (Noun) และคาํศพัทห์มวดต่างๆ 

ภาษาต่างประเทศ 
 

ประโยคคาํถาม ประโยคคาํตอบ  

คาํสรรพนาม คาํบุพบท และคาํคณุศพัท ์
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

              

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษสําหรับอาชีพพนกังานบริการ
ในสถานที�ต่างๆ 

ประโยคความรวม 

(Compound Sentence) 

ประโยคตา่งๆ ในภาษาองักฤษ 

(Different Types of English Sentences) 

การโตต้อบโทรศพัท ์
(Telephone Conversation) 

ภาษาท่าทางในการสื�อสารในชีวติประจาํวนั
(Language in daily life) 
 

การแสดงความรู้สึกตา่งๆ 

(Expression of feeling) 

ภาษาองักฤษสําหรับอาชีพพนกังานขบั
รถรับจา้ง 
 

การพดูแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ 
(Expression of opinion, ideas / Wishes / 

offering helps, etc.) 

ภ 

 

Past Tense 

ภาษาต่างประเทศ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

              

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษสําหรับพนกังานขาย 

Will   it  rain  tomorrow? 

Natural Disaster 

ภาษาองักฤษสําหรับพนกังานนวดแผนไทย 

Self – Sufficiency  Economy 

Cultural  Difference 
 

What  have  I done? 

What  should  you  do? 
 

Have  you  exercised  today?  

Shall we  save  the  energy? 

ภาษาต่างประเทศ 
 

Everyday  English 

Hello, Could you tell me …? 

News & News  Headline 
 

What  is  your  e-mail  address? 

Let’s Travel 
 

Global Warning 

Urgently  Wanted 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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         มาตรฐานที� �.� มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัภาษาและการสื�อสาร 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะและเจตคติ

เกี�ยวกบั  การฟัง พดู 

อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศ เพื�อ

การสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนัได้

ถกูตอ้งตาม หลกัภาษา

และวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

1. เขา้ใจเกี�ยวกบัการฟัง 

พดู อ่าน เขียน เพื�อการ

สื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

�. ยอมรับ และเห็น

คุณค่าภาษาต่างประเทศ

เพื�อการสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

�. มีทกัษะที�ถกูตอ้งใน

การสื�อสารตาม       

หลกัภาษาและ

วฒันธรรม                  

ของเจา้ของภาษา 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะและเจตคติ

เกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง 

การฟัง พดู อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศ ดว้ย

ประโยคที�ซบัซอ้นใน

ชีวิตประจาํวนั และงาน

อาชีพของตน  ได้

ถกูตอ้งตาม    หลกัภาษา

วฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของ

ภาษา 

�. เขา้ใจเกี�ยวกบัภาษา 

ท่าทาง ฟัง พดู อ่าน 

เขียน ดว้ยประโยคที�

ซบัซอ้นใน

ชีวิตประจาํวนั            

และงานอาชีพ 

�. จดัระบบ

ความสัมพนัธข์องการ

ติดต่อสื�อสารดว้ย

ประโยคที�ซบัซอ้นใน

ชีวิตประจาํวนัและงาน

อาชีพ 

�. มีทกัษะที�ถกูตอ้งตาม

หลกัภาษา วฒันธรรม 

และกาลเทศะของ

เจา้ของภาษา 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะและเจตคติ

เกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง 

การฟัง พดู อ่าน เขียน 

ภาษาต่างประเทศ ดว้ย

ประโยคที�ซบัซอ้นมาก

ขึ�นในชีวิตประจาํวนั 

และงานอาชีพของตน 

ถกูตอ้งตามหลกัภาษา

วฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของ

ภาษา 

�. เขา้ใจเกี�ยวกบัภาษา 

ท่าทาง ฟัง พดู อ่าน 

เขียน ดว้ยประโยคที�

ซบัซอ้นมากขึ�นใน

ชีวิตประจาํวนัและงาน

อาชีพ 

�. ปฏิบตัิตนไดถ้กูตอ้ง

ตามมารยาทและ

วฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษา 

�. มีทกัษะที�ถกูตอ้งตาม

หลกัภาษา วฒันธรรม 

และกาลเทศะของ

เจา้ของภาษา 
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รายวชิาบังคบั 

สาระความรู้พื�นฐาน 

(ภาษาต่างประเทศ) 

 

มาตรฐานที� ระดับการศึกษา รหัสวชิา รายวชิา 

 

หน่วยกติ 

 

�.� 

ประถมศึกษา พต����� ภาษาองักฤษ

พื�นฐาน 

�   

มธัยมศึกษาตอนตน้ พต����� ภาษาองักฤษ            

ในชีวิตประจาํวนั 

�   

มธัยมศึกษาตอนปลาย พต����� ภาษาองักฤษ         

เพื�อชีวิตและสงัคม 

�   
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับประถมศึกษา 
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คาํอธบิายรายวชิา พต����� ภาษาองักฤษพื�นฐาน  จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ   เพื�อการ

สื�อสารในชีวิตประจาํวนัไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 �. วิธีการทกัทาย (Greeting)  การแนะนาํ (Introduction)  ตวัเองและผูอ้ื�น และการกล่าวลา  

(Leave Taking) รวมทั�งการตอบรับทั�งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการที�ถกูตอ้งตามหลกัภาษาและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

�. การอ่าน เขียน และออกเสียงพยญัชนะ สระ และการประสมคาํภาษาองักฤษที�ถกูตอ้ง การใช ้          

จาํนวนนบั ลาํดบัที� และการใชค้าํศพัท ์รวมทั�งสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ที�พบในชีวิตประจาํวนัโดยทั�วไป 

�. การใชป้ระโยคขอร้อง คาํสั�ง และขอโทษที�ถกูตอ้งตามกาลเทศะ โครงสร้างของประโยคความเดียว 

(Simple Sentence) ใน Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ Future Simple Tense การใช้

ประโยคคาํถามและคาํตอบง่าย ๆ รวมทั�งการใชค้าํสรรพนาม คาํบุพบท และคาํคุณศพัทพ์ื�นฐาน 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 �. ฝึกฟัง พดู อ่าน เขียนในการทกัทาย แนะนาํ และ กล่าวลา ที�สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 �. ฝึกฟัง พดู อ่าน เขียน  ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์   

�. ฝึกการใชป้ระโยคต่าง ๆ คาํสรรพนาม คาํบุพบท และคาํคุณศพัทไ์ดส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั     

และการประกอบอาชีพ 

 

การวดัและประเมนิผล 

 �. ตรวจสอบดว้ยวิธีการที�เหมาะสมและแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริง 

 �. ตรวจสอบการอ่านคาํศพัท ์จาํนวนนบั ลาํดบัที� และสญัลกัษณ์ไดถ้กูตอ้ง และอธิบายความหมาย     

ของคาํศพัท์ จาํนวนนบั ลาํดบัที� และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

 �. ตรวจสอบการใชป้ระโยค คาํสรรพนาม คาํบุพบท และคาํคุณศพัทใ์หถ้กูตอ้งตามสถานการณ์ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา  

พต����� วชิาภาษาองักฤษพื�นฐาน  จาํนวน 3 หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เพื�อการสื�อสาร

ในชีวิตประจาํวนัไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 การทกัทาย 

และ  การ

ตอบรับ         

การทกัทาย 

(Greeting) 

ทกัทายและตอบรับ         การ

ทกัทายเพื�อสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

การทกัทายและตอบรับการทกัทายเพื�อ

สร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

1. การทกัทายช่วงเวลาต่าง ๆ 

Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening. 

2. การทกัทายบุคคลเมื�อพบครั� ง

แรก 

A : How do you do? 

B : How do you do? 

A : Nice to meet you. 

B : Nice to meet you,  too. 

3. การทกัทายบุคคลที�รู้จกัมาก่อน 

A : How are you? 

B : Fine, thanks. 

      And  you? 

A :  I’m fine. 

       Thank  you. 

 

 

 

�  

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2 การแนะนาํ

ตนเองและ

การแนะนาํ

ผูอ้ื�น 

(Introducing) 

แนะนาํตนเองและแนะนาํผูอ้ื�น

ตามมารยาทที�ดีทางสงัคม 

การแนะนาํตนเองและการแนะนาํผูอ้ื�น

ตามมารยาทที�ดีทางสงัคม 

1. การแนะนาํตนเองกบัผูอ้ื�น 

Rose    : Hello, I am Rose. 

Cherry : Hello, I am  Cherry. 

2. การแนะนาํผูอื้�นใหรู้้จกักนั 

John : Hi Judy. 

Judy : Hi John. 

John : Judy this is Sandra. 

Judy : Hello Sandra,  please to 

meet you. 

Sandra : Hello Judy, I’m please 

to meet  you, too. 

 

 

� 

 

 

4 

� การกล่าวลา 

และ การ

ตอบรับ           

การกล่าวลา            

(Leave 

Taking) 

กล่าวลาและตอบรับ        การ

กล่าวลาตามความเหมาะสมใน

โอกาส         ต่าง ๆ 

การกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาตาม

ความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ 

�. การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1.1  การกล่าวลาหลงัพดูคุยกนัแลว้ 

A : Good-bye. 

B : Good-bye.  

     See you later. 

1.2  การกล่าวลาก่อนเดินทาง 

  1.2.1 กรณีส่งชาวต่างชาติเดินทาง

กลบับา้น 

              A : Have a safe  journey back  

home. 

              B : Thank you. 

       1.2.2 อาจพดูดว้ยขอ้ความ          

 

 

 

� 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

สั�น ๆ  

        A : Bon voyage! 

        B : Thank you. 

        �.� การกล่าวลาทางโทรศพัท ์

 A : I’ll have a   meeting in  

  five minutes. Bye now.  

 B : O.K. Bye. I’ll call you 

later. 

1.4 การกล่าวลาหลงังานเลี�ยงเลิก 

       A : Thank you for this 

lovely meal.  

       B : You’re welcome. Bye. 

       A : Bye! 

1.5 การกล่าวลาก่อนเขา้นอน   

1.5.1  A : Good night. 

          B : Good  night. 

  1.5.2 A : Sleep well. Good  

night. 

           B : Thank you. Good 

night. 

�. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ 

              -   Good-bye. 

       -   Bye. 

       -   See you. 

       -   Good night. 

       -   See you later. 

       -   I’ll call you later. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

� 



111 
 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การเขียน  

การอ่าน

พยญัชนะ 

สระ และ 

การประสม

คาํ 

เขียน อ่านพยญัชนะ  สระ และ

ประสมคาํภาษาองักฤษ 

พยญัชนะ สระ และการประสมคาํ 

�.  การเขียนพยญัชนะ 

        การเขียนพยญัชนะตวัพิมพใ์หญ่ และ

ตวัพิมพ ์เลก็   ตวัเขียนใหญ่ และตวัเขียนเลก็ 

�.  การออกเสียงสระแทแ้ละสระประสม 

�.  วิธีการประสมคาํ 

    �.� คาํประกอบดว้ยพยญัชนะ          

และสระแท ้

 a, e, i, o, u  เช่น 

  d + o  =  do 

           g + o  =  go  

           m + e  =  me 

           w + e  =  we   

                etc. 

     �.� คาํประกอบดว้ยพยญัชนะ สระแท ้

และตวัสะกด เช่น 

           b + a + t    =   bat 

           s + i + t     =   sit 

           s + u + n   =   sun 

           g + u + n   =   gun 

                   etc. 

     �.� คาํประกอบดว้ยอกัษรนาํ � ตวั เช่น 

           gl + a + d   =   glad 

           pl + a + n   =   plan 

           sp + o + t   =   spot 

           pl + u +m   =   plum     

                   etc. 

 

� 

 

 

� 

    10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

  �.� คาํประกอบดว้ยตวัสะกด � ตวั  เช่น 

           l + a + s + t     =   last 

           l + a + m + p   =   lamp 

           f + i + s + h     =   fish 

           c + o + l + d    =   cold     

                 etc. 

 

     �.� คาํประกอบดว้ยสระประสม  เช่น 

           m + e + e + t   =   meet 

           r + o + o +f     =   roof 

           m + o + o + n  =   moon 

           t + o + o +l      =   tool     

           t + e + a + m   =   team 

           p + a + i + n    =   pain 

           g +o + a+ t      =   goat 

           r +o + a +d      =   road 

                       etc. 

 

     �.� คาํขึ�นตน้ดว้ยสระ  เช่น 

           o + r    =   or 

           a +m   =  am  

           i + t     =   it 

           u + s    =   us    

                etc. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

     �.� คาํที�ขึ�นตน้ดว้ย ch และ sh เช่น 

           ch + a + t  =   chat 

           ch + o +t   =   chop 

           sh + o + t  =   shot 

           sh + u + t  =   shut 

                    etc. 

� จาํนวนนบั

และลาํดบัที� 

ใชจ้าํนวนนับและ 

ลาํดบัที�ไดถ้กูตอ้ง 

จาํนวนนบัและลาํดบัที� 

1. การอ่านและการเขียนจาํนวนนบั 

เช่น 

one –ten 

eleven – twenty 

twenty one – ninety nine  

one hundred  

one thousand 

one million       

       etc. 

 

�. การอ่านและการเขียนลาํดบัที� เช่น 

first, second, third, fourth, fifth, 

sixth, seventh, eighth, ninth, tenth   

       etc. 

 

3. การเขียนประโยคที�มีจาํนวนนบั หรือ

ลาํดบัที� เช่น 

-  I have four pens. 

        -  She buys two shirts. 

        -  He is the third person. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

        -  We are the first group.    

       etc. 

 

�. การพดูประโยคที�มจีาํนวนนบัหรือ

ลาํดบัที� เช่น 

-  I am the first child. 

        -  We live on the second floor. 

        -  He eats two oranges. 

        -  She washes four skirts 

                    etc. 

 

 

 

 

� 

� คาํนาม 

(Noun) และ

คาํศพัท์

หมวดต่าง ๆ 

รู้จกัคาํนามและวิธีการใช ้รวมทั�ง

ใชค้าํศพัทเ์กี�ยวกบัวนัเดือน ปี           

สี เครือญาติ เครื�องใช ้       ใน

ชีวิตประจาํวนั         และสภาพ

ดินฟ้าอากาศอยา่งง่าย 

ลกัษณะคาํนามและวิธีการใชค้าํนามและ

คาํศพัทห์มวดต่าง ๆ 

1. ลกัษณะและวิธีการใชค้าํนาม 

1.1 คาํนามมี � ลกัษณะ คือ คาํนาม

นบัได ้(Countable Noun) และ

คาํนามนบัไม่ได ้(Uncountable 

Noun) 

1.2 คาํนามนบัได ้เช่น  a cat, two 

sisters,   

 five stars, seven horses เป็นตน้ 

            คาํนามนบัไม่ได ้เช่น milk, sugar, 

butter,  water เป็นตน้ 

2. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัวนั เดือน ปี 

2.1  คาํศพัทเ์กี�ยวกบั วนัเช่น  Sunday,  

Monday, Tuesday, Wednesday,  

Thursday, Friday, Saturday 

2.2   คาํศพัทเ์กี�ยวกบัเดือน เช่น 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

January,  February, March, 

April, May, June,  July, 

August, September, October, 

               November, December   

        2.3  คาํศพัทเ์กี�ยวกบัปี เช่น 

    ���� = two thousand and eight   

                1995 = nineteen  ninety five       

                last year, this year,  next year   

                  etc. 

3. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัสี  เช่น   black, red, 

purple, yellow,   gray, green,  light 

blue,   dark brown   เป็นตน้ 

4. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัเครือญาติ เช่น   

father, mother, sister,  brother, aunt, 

uncle เป็นตน้ 

5. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัเครื�องใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั  เช่น plate, fork and 

spoon, glass, table, chair, bed, 

bench, pan, lamp, bottle เป็นตน้ 

6. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 

เช่น  cloudy , windy , rainy, sunny, 

cold, warm   เป็นตน้                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

7 สญัลกัษณ์ เขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ที�

ใชท้ั�วไป 

สญัลกัษณ์ 

1. สญัลกัษณ์ตามทอ้งถนน เช่น No 

Parking,  No Entry, Turn left, Turn 

Right,  U-Turn  เป็นตน้ 

 

� 

 

 



116 
 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2. สญัลกัษณ์ตามโรงพยาบาล เช่น 

Danger, In /Out, Entrance, Exit , No 

Smoking,  No Mobile Phone เป็นตน้ 

3. สญัลกัษณ์บริเวณโรงเรียน เช่น Keep 

off  the grass, Toilet , Roundabout, 

One-way, School Zone  เป็นตน้ 

4. สญัลกัษณ์ตามร้านอาหาร เช่น  No 

Pets, Telephone, Reserved  เป็นตน้ 

� 

 

 

� 

 

 

� 

� การขอร้อง               

การออกคาํสั�ง 

และการขอ

โทษ 

ใชป้ระโยคขอร้อง      ออกคาํสั�ง

และขอโทษ 

ประโยคขอร้อง ออกคาํสั�งและขอโทษ 

1. การพดู  ขอร้องและการตอบรับ 

        �.� ประโยคขอร้อง   เช่น 

- Please open the  window. 

- Please wash  these dishes. 

               - Quiet please. 

               - Speak louder,  please.    

                    etc. 

     �.� การตอบรับ  เช่น 

          - Alright. 

   - No problem. 

          - O.K. 

       etc. 

2. การออกคาํสั�งและการตอบรับ 

         �.� ประโยคคาํสั�ง   เช่น 

- Come here. 

- Stop. 

- Sit down. 

- Stand up.     

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

            etc. 

      �.� การตอบรับ เช่น 

  - O.K. 

  - Alright    

             etc. 

 

3. ประโยคขอโทษและการตอบรับ 

3.1 ประโยคขอโทษ เช่น  

- I’m sorry. I don’t know the 

answer.    

   - I’m sorry. I’m  late. 

   - I’m sorry. I forget to do my  

homework. 

          etc. 

          �.� การตอบรับ เช่น 

   - That’s alright. 

  - That’s O.K. 

  - Don’t worry.    

                        etc. 

 

 

 

 

 

 

� 

9 ประโยคความ

เดียว  (Simple 

Sentence ) 

สร้างประโยคความเดียวและ เล่า

เรื�องเกี�ยวกบัตนเองโดยใช ้        

Present Simple Tense, Present 

Continuous Tense และ             

Future Simple Tense 

การใช ้Tense อยา่งง่ายสร้างประโยค

ความเดียวเพื�อเล่าเรื�องเกี�ยวกบัตนเอง 

1. ลกัษณะของประโยคที�ใช ้Present 

Simple Tense เล่าเรื�องเกี�ยวกบั

ตนเอง  เช่น  

       - My name is Sam. 

       - I am Sam. 

       - I am a worker. 

 

 

6 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

        - I live in Bangkok.     

- I will move to my new office. 

- I will work in a Japanese factory. 

- I will stay near my office. 

- I will walk to my office. 

                       etc. 

10 ประโยค

คาํถาม

ประโยค

คาํตอบ  

คาํสรรพนาม        

คาํบุพบท  

และ

คาํคุณศพัท ์

ใชป้ระโยคคาํถาม ประโยค

คาํตอบ              และใชค้าํสรรพนาม  

คาํบุพบท และคาํคุณศพัท ์ 

อยา่งง่ายไดถ้กูตอ้ง 

 

ประโยคคาํถามและประโยคคาํตอบ คาํ

สรรพนาม   คาํบุพบท และคาํคุณศพัท ์

1. คาํสรรพนาม เช่น  I, you, he, she,  

it, we, they, me, her, him, them, our 

เป็นตน้  

2. คาํบุพบท เช่น in, at, on, under,  of,  

by, out  เป็นตน้ 

3. คาํคุณศพัท ์เช่น  green, yellow, 

warm, cool, fat, small, tall, short,  

long, good เป็นตน้ 

4. ประโยคคาํถามและประโยคคาํตอบ 

เช่น 

-  What is your name? 

-  My name is Sally. 

-  Where is your home? 

-  My home is on New Road. 

-  When do you get up? 

-  I get up at six o’clock. 

-  What time do you go to bed? 

-  I go to bed at ten.           

                         etc. 

 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

11 ภาษาองักฤษ

สาํหรับ

อาชีพ

แม่บา้น 

ใชภ้าษาองักฤษทกัทาย ตอบรับ

การทกัทาย แนะนาํตนเอง กล่าว

ลา ตอบรับการกล่าวลา     ใช้

จาํนวนนบั ลาํดบัที� คาํศพัท์

เกี�ยวกบัอาชีพแม่บา้น ขอร้อง

และขอโทษ 

อาชีพแม่บา้นเขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษ

ในเรื�อง 

- การทกัทาย การตอบรับการทกัทาย 

และการแนะนาํตนเอง 

- การกล่าวลาและการตอบรับ              

การกล่าวลา 

- จาํนวนนบัและลาํดบัที� 

- คาํศพัทเ์กี�ยวกบัอาชีพแม่บา้น 

- การขอร้องและการขอโทษ 

� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา พต����� ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั  จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติเกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ดว้ยประโยคที�ซบัซอ้นในชีวิตประจาํวนั และงานอาชีพของตนไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษาวฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของภาษา 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 �. การใชภ้าษาท่าทางในการสื�อความหมาย วิธีการรับ-ตอบโทรศพัทอ์ยา่งง่าย ๆ  การแสดงความรู้สึก ดี

ใจ เสียใจ เขา้ใจ พอใจ ไม่พอใจ ใหก้าํลงัใจ สนใจ และไม่สนใจ วิธีการพดูแทรก  พดูขอบคุณและการตอบรับ 

วิธีการพดูแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ และการเสนอใหค้วามช่วยเหลือผูอื้�นพร้อมกบัการตอบรับ รวมทั�ง

ลกัษณะของประโยคบอกเล่า ประโยคคาํถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคคาํสั�ง และประโยคอุทาน ซึ�งใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัในสถานการณ์ต่าง ๆ 

�. ลกัษณะและการใช ้ประโยคความรวม (Compound Sentence)  Past Tense ในรูปต่าง คาํกริยา คาํกริยา

วิเศษณ์ คาํสนัธาน และคาํอุทาน โดยสามารถนาํไปใชใ้นการเล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัชีวิตประจาํวนัและการประกอบ

อาชีพ การอ่านข่าวสารขอ้มลูจากสื�อประเภทต่าง ๆ การอ่านสลากสินคา้และการตีความหมายของสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั�งเขา้ใจการใช ้Internet เพื�อสืบคน้ขอ้มลู 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 �. ฝึกฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชส้ถานการณ์จาํลอง และ/หรือสื�อ         

ที�เหมาะสม 

 2. ฝึกฟัง พดู อ่าน เขียน จากสถานการณ์จาํลองโดยใชสื้�อต่าง ๆ ที�เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ 

 

การวดัและประเมนิผล 

 �. ตรวจสอบจากการนาํไปใชไ้ดถ้กูตอ้งและเหมาะสมตามสถานการณ ์

 �. สามารถใชภ้าษาในการสื�อสารไดถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา 

พต����� ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั  จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานที�การเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ดว้ยประโยคที�ซบัซอ้นในชีวิตประจาํวนั และงานอาชีพของตนไดถ้กูตอ้งตามหลกัภาษาวฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของภาษา 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 ภาษาท่าทาง 

ในการสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

(Language in 

daily life) 

เขา้ใจและใชภ้าษาใน

การสื�อสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

1. ภาษาตามมารยาทสงัคมเพื�อสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันี�  

�.� การทกัทาย การกล่าวลา  เช่น 

- Good morning. 

- Good afternoon. 

- Good evening. 

- Hi / Hello. 

- How are you? 

- How are you today? 

- I’m fine, thank you and  you? 

- Nice to see you.      

- Nice to see you too. 

- Glad to see you.      

- Glad to see you too. 

- Good bye. Bye.       

- See you soon. 

            -  See you on…(Day)…   

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1.2 การแนะนาํตนเองและผูอื้�น เช่น 

      Pat    : Hello, I’m Pat.  

      Suda : Hi, my name is Suda. How do you 

do?    

      หรือ 

      A     :  Bob, this is John, my  friend from   

                 New Zealand. 

           B     :  How do you do? Nice to meet you. 

           John :  How do you do?  Nice to meet you,  

                       too. 

                         etc. 

 

2. ภาษาท่าทางที�ใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ดงันี�   

   �.� ท่าทางที�สื�อความหมายทางภาษา เช่น   

 กวกัมือ = Come here. 

โบกมือ = Bye-bye.     

ชู � นิ�ว = Victory 

ผายมือ = This way, please. 

           etc. 

 

�.� ท่าทางการปฏิบตัิตามวฒันธรรมของ

เจา้ของ 

ภาษา เช่น   

-   Hand Shaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-   Waving good-bye. 

 

 
 

-   Good-bye hug/kiss 

-   Good night hug/kiss 

          etc. 

 

2.3 คาํศพัท ์สาํนวน ประโยคและท่าทางที�ใช้

สื�อสารในโอกาสต่าง ๆ  เช่น   

- Merry Christmas. 

- Happy New Year. 

- Happy Valentine’s. 

- Happy Birthday.  

- Congratulations on your graduation. 

- Thanks.     

- Thank you very much. 

- The same to you.    

- Many happy returns. 

                           etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การโตต้อบ 

โทรศพัท ์

(Telephone  

Conversation) 

รับ-ตอบ โทรศพัท์

อยา่งง่าย ๆ  

1. คาํศพัท ์สาํนวน ประโยคต่าง ๆ ที�ใชใ้นการ

สื�อสารในการรับโทรศพัทอ์ยา่งง่ายรวมกนั การ

รับฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์

-  Is Miss/Mrs./Mr. Robert home? 

-  I’m speaking. 

� 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_HmiJosNg-RQ/SVkSeuP1uEI/AAAAAAAACh8/jCYZWso3u2A/s320/wave.jpg&imgrefurl=http://goodwineunder20.blogspot.com/2008/12/waving-goodbye-to-2008.html&usg=__W-uvF2-j-4iwSG-Yugm-cCUV6Yg=&h=240&w=32pj&
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-  He / She is out. 

-  He / She will be back soon. Would you like 

to  wait?           

                 etc. 

2. การรับฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์

A : Hello, may I speak to  Mrs. Wanida? 

B : Sorry, she’s not here now.  

      Would you like to leave her a massage? 

A : My name is Somsri.    

Please tell her to call me to 02-281-3732. 

          etc. 

� การแสดง

ความรู้สึกต่าง ๆ 

(Expression  

of feelings) 

ใชภ้าษาองักฤษในการ

แสดงความรู้สึก  

(ดีใจ/เสียใจ/เขา้ใจ/

พอใจ/ 

ไม่พอใจ/ 

ใหก้าํลงัใจ/สนใจ/              

ไม่สนใจ) 

1. คาํ วลี ประโยค บทสนทนาที�แสดงอารมณ์

ความรู้สึกต่างๆ 

      1.1 พอใจ/ไม่พอใจ 

-  That’s great./ That’s bad. 

-  How wonderful! 

-  How awful! 

-  I am so pleased to hear that. 

-  I am afraid I don’t like it. 

-  I love/like/enjoy it. 

-  I am disappointed to see that. 

         etc. 

 

        �.� สนใจ/ไม่สนใจ 

-  I’m interested in....................... 

-  I’m not interested in....................... 

-  I don’t care (about that)....................  

8 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-  I have no idea. 

                   etc. 
 

        �.�  ใหก้าํลงัใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ  

- Don’t worry. 

- Cheer up.   

- Take it easy. 

- Relaxed.  

- You will be fine. 

- Well done.   

- You did a good job.  

                     etc. 
 

1.�  ดีใจ/เสียใจ 

-  I’m glad that you can come. 

-  I’m so pleased to see you. 

-  I’m glad to hear from you. 

-  I’m so sorry to hear that………………… 

-  I’m so sorry for being late.  

-  I’m terrible sorry for................................ 

-  It’s my sympathy to hear 

that……………. 

-  I’m deeply regret about..................... 

-  Please pass my sympathy to.................... 

           etc. 

4 การพดูแสดง 

ความคิดรูปแบบ 

ต่าง ๆ  

พดูแสดงความคิดเห็น

และแสดงความ

ตอ้งการในสถานการณ์

ภาษาเพื�อแสดงความคดิเหน็ความต้องการ 

1. การแสดงความคิดเห็น (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/

ยอมรับ/ ไม่ยอมรับ) 

20 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

(Expression of 

opinion, ideas / 

wishes / offering 

helps, etc.)              

ต่าง ๆ A : The weather in Bangkok is hotter than  

       Singapore. 

B : I think so./ I don’t think so./ I agree with  

      you. 

A : Living in Bangkok is not so pleasant,          

      don’t you think that? 

B : Yes, but living in rural areas is less  

     convenient. 

                 etc.  

 

2. การแสดงความตอ้งการและตอบรับ เช่น 

- I’d like some more coffee. 

- I want to go to........................ 

- I wish you should go with me. 

- I need........................ 

- Yes, .................please do. / Sure.  

                   etc. 

 

3. การแสดงความช่วยเหลือและบริการผูอื้�น  

รวมทั�ง ตอบรับ เช่น 

- What can I do for you? 

- Can I help you? 

- Need some help? 

- If you need anything, please tell me./ 

    let me know. 

- Certainly. 

- Yes, of course. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

- I’m afraid.......................... 

- Sorry, but............................. 

         etc. 

 

4.    การกล่าวขอบคุณและตอบรับ เช่น 

       -  Thank you for your help. 

       -  Thank you every much for your 

kindness.    

       -  Thank you for your  invitation.       

                    etc. 

 

5.  การพดูขออนุญาตและตอบรับ 

  -  May I interrupt you for a moment? 

  -  May I come in? 

  -  Can I borrow your pen? 

  -  (It’s) my pleasure. 

  -  Don’t mention it. 

  -  Yes, you can.       

                     etc. 

 

6. การพดูขอโทษและตอบรับ 

- I’m very sorry to be late. 

- I’m lost your box, I’m so sorry. 

- I’m terrible sorry for..................... 

- Sorry, it’s my fault. 

-  Please forgive me for being late. 

-  Forget it. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

- Don’t  worry. 

-   It doesn’t matter.     

                etc. 

 

7. การพดูแทรกอยา่งสุภาพ เช่น  

- Excuse me, sir. Could you speak 

louder? 

- Excuse me, madam.  

-   Could you show me that book? 

       etc. 

5 ประโยคต่าง ๆ 

ในภาษาองักฤษ  

(Different Types 

of English 

Sentences) 

รู้จกัลกัษณะของ

ประโยคใน

ภาษาองักฤษ (ประโยค         

บอกเล่า/ประโยค

คาํถาม/ประโยค

ปฏิเสธ/ประโยคคาํสั�ง/

ประโยคอุทาน) และ

สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

1. ประโยคคาํถาม 

คาํที�ใชใ้นการตั�งคาํถาม ไดแ้ก่  Who, When, 

Where, Why, What, Whom, How เช่น 

- What is your name? 

- Where do you teach? 

- When did he leave school? 

- How do you like it? 

                 etc. 
 

2. ประโยคปฏิเสธ 

รูปแบบประโยคปฏิเสธและคาํกริยาที�ใช ้เช่น 

- They are not farmer. 

- He doesn’t like Bobby. 

- I don’t want to go with him. 

             etc. 

3. ประโยคคาํสั�ง 

     รูปแบบประโยคคาํสั�ง/กลุ่มคาํที�ใชแ้ละตวัอยา่ง  

     ประโยค เช่น   

18 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

- Come here. 

- Let’s go now. 

- Open the door, please. 

- Please sit down. 

- Come hear right now. 

           etc. 
 

4. ประโยคอุทาน 

รูปแบบประโยคอุทานและตวัอยา่งประโยค เช่น 

-  Oh! My god. 

-  Oh, my god! 

- How marvelous! 

- What a wonderful party! 

          etc. 

� ประโยคความ

รวม      

(Compound         

Sentence) 

รู้จกัลกัษณะของ 

Compound Sentence 

และสามารถนาํไปใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

1. ส่วนประกอบของ Compound Sentence 

2. ประโยค 2 ประโยคมารวมกนัดว้ยคาํเชื�อมที�

เหมาะสม คือ and, but, or เช่น 

- We tried our best but we lost the game. 

- Both they and we tried hard. 

- I’ll go to the cinema or visit my parent. 

3. การเชื�อมประโยคใหเ้ป็น Compound Sentence 

โดยใชเ้ครื�องหมาย/คาํเชื�อม ต่อไปนี�  

3.� , (Comma) + คาํสนัธาน เช่น  

        - They tried their best, yet they didn’t 

succeed. 

       3.2   ; (Semicolon)  ใชใ้นกรณีที�มีเครื�องหมาย

อื�น ๆ   อยูด่ว้ยหลายแห่ง เช่น  

     -  I also bought her a new car ; I have not  

40 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

        yet,  nowhere,  given it to her. 

  Correlative Conjunction ไดแ้ก่ คาํ

ต่อไปนี�  

both……..and……… 

either…….or………. 

neither…..nor……… 

not only...........but also.........   

               เช่น 

- Neither did he listen, nor did he 

improve. 

- Not only the English teacher get him          

     a bad grade, but also the social teacher     

                   did so. 

7 Past Tense ใช ้Past Tense ใน

รูปแบบ 

ต่าง ๆ ได ้

Past Tense ในรูปแบบต่างๆ 

1. Past Simple Tense  

 

Subject + V2 

Subject +            +V3 

 

1.1 เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในอดีต และจบลงไป

แลว้ก่อนพดูประโยคนั�น เช่น   

-  He spoke.       

            -  She came here yesterday. 

1.2 แสดงการกระทาํที�กระทาํเป็นประจาํในอดีต 

โดยมีคาํที�แสดงความบ่อย ความเป็นประจาํ       

อยูด่ว้ย  เช่น  

- He always got up late when he was 

38 

was 

   were 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

young. 

2.  Past continuous tense 

 

Subject +            + V ing + conj. + Subject + V2 

 

  กล่าวถึงเหตุการณ์ � อยา่ง ในอดีต โดยขณะที�   

  เหตุการณ์หนึ�งดาํเนินอยูม่ีอีกเหตุการณ์แทรก              

เขา้มา  

- เหตุการณ์ที�ดาํเนินอยู ่ใช ้Past continuous tense 

- เหตุการณ์ที�เกิดใหม่แทรกเขา้มาใช ้

Past simple tense 

- คาํที�เชื�อมเหตุการณ์ที�สองเขา้ดว้ยกนั คือ 

when หรือ while เช่น 

- I was reading a book when she came in. 

- While I was reading a book, she came in. 

8 ภาษาองักฤษ

สาํหรับอาชีพ

พนกังานขบัรถ

รับจา้ง 

ใชภ้าษาองักฤษตาม

มารยาท สงัคมและ

เหมาะสมกบั

สถานการณ์ พดูแสดง

ความรู้สึก แสดงความ

คิดเห็น แสดงความ

ช่วยเหลือ ขออนุญาต 

พดูแทรกอยา่งสุภาพ

ในอาชีพพนกังานขบั

รถรับจา้ง 

- การพดูภาษาองักฤษตามมารยาทสงัคมและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

- การพดูแสดงความรู้สึกและแสดงความ

คิดเห็น 

- การพดูแสดงความช่วยเหลือ 

- การขออนุญาต 

- การพดูแทรกอยา่งสุภาพ 

� 

9 ภาษาองักฤษ

สาํหรับพนกังาน

1. ใชป้ระโยคตอ้นรับ

ลกูคา้ในสถาน

- การกล่าวตอ้นรับทกัทายลกูคา้ของพนกังาน

บริการ 

� 

 was 
 were 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

บริการในสถานที�

ต่าง ๆ  

บริการต่าง ๆ 

2. ใชป้ระโยค/สาํนวน

เสนอความ

ช่วยเหลือ/ใหข้อ้มลู

แก่ลกูคา้ในสถาน

บริการต่าง ๆ 

- ประโยคการใหบ้ริการความช่วยเหลือ และ

บริการในสถานบริการต่าง ๆ เช่น ที�ทาํการ

ไปรษณีย ์สถานีรถไฟ โรงแรม เป็นตน้ เช่น 

What can I do for you?  May I help you?  etc. 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา พต����� ภาษาองักฤษเพื�อชีวติและสังคม  จาํนวน  5 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ดว้ยประโยคที�ซบัซอ้นมากขึ�นในชีวติประจาํวนั และงานอาชีพของตน ถกูตอ้งตามหลกัภาษาวฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของภาษา 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 �. การตีความหมายจากนํ� าเสียงของผูอื้�นว่ามีความรู้สึกดีใจ เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจซาบซึ� ง ผิดหวงั 

ปรารถนาดี ชื�นชมหรือเห็นใจ และการใชน้ํ� าเสียงแสดงความรู้สึกของตวัเองในโอกาสต่าง ๆ   การอ่าน ทาํความเขา้ใจ

และปฏิบติัตามขอ้มลูที�ปรากฏอยูใ่นสลากสินคา้ การพดูทางโทรศพัท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที�ถูกตอ้ง               การ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมองักฤษและวฒันธรรมไทย รวมทั�งสามารถปฏิบตัิตนไดถู้กต้องตาม

วฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ 

 �. การอ่านและวิเคราะห์ขอ้มลูจากสื�อต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์  ในดา้นต่าง ๆ  ที�

หลากหลาย การสืบคน้ขอ้มลูจาก Internet เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตในสังคม การรับและตอบ e-mail 

ทั�งในเรื�องส่วนตวั ในการศึกษาและในการประกอบอาชีพ วิธีการแลกเปลี�ยนขอ้มลูข่าวสารและความรู้    ต่าง ๆ กบั

ผูอ้ื�น ทั�งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเขา้ใจโครงสร้างของประโยคที�ซบัซอ้น  (Complex Sentence) และ

ใช้ Tense ต่าง ๆ ในการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และในการสื�อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 เนน้การฟัง พดู อ่าน เขียน จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาํลอง โดยใชสื้�อที�เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัเนื�อหาในการเรียนรู้ 

  

การวดัและประเมนิผล 

 พิจารณาจากความสามารถในการนาํความรู้และทกัษะไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา 

พต����� ภาษาองักฤษเพื�อชีวิตและสังคม  จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั ภาษาท่าทาง การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ดว้ยประโยคที�ซบัซอ้นมากขึ�นในชีวติประจาํวนั และงานอาชีพของตน ถกูตอ้งตามหลกัภาษาวฒันธรรม และ

กาลเทศะของเจา้ของภาษา 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 Everyday English ตีความหมายจาก

นํ� าเสียงของผูอ้ื�นและ

รู้จกัใชน้ํ�าเสียงในการ

แสดงความรู้สึก

ระหว่างการสนทนา  

ไดแ้ก่ ดีใจ เสียใจ  

พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ 

ซาบซึ�ง ผดิหวงั 

ปรารถนาดี  

ชื�นชมและ 

เห็นใจ 

1. การออกเสียงพยญัชนะต้นคาํ -ท้ายคาํ 

1.1 ทบทวนการออกเสียง พยญัชนะตน้คาํที�

ยาก เช่น เสียง  s  z  ch  sh  

-  sit, see, soon 

-  zebra, zero, zoo 

-  cheap, chat, choose 

-  ship, shoe, shut  

      etc. 

1.2 การอ่านออกเสียงท้ายคาํที�ถูกต้อง 

เช่น เสียง [d] , [t] , หรือ [id] เมื�อเป็นกริยา 

ช่อง � และ past participle เช่น 

-  moved, turned, loved 

-  walked, talked, knocked  

-  wanted, rented, waited  

       etc. 

 

2. การออกเสียงหนกั-เบา (Stress) วิธีการออก

เสียง หนกั-เบา ของคาํในลกัษณะต่าง ๆ เช่น  

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

คาํเดี�ยว  คาํประสมในลกัษณะต่าง ๆ   เป็นตน้  ว่า

คาํประเภทใดจะตอ้งออกเสียงเนน้ที�พยางคแ์รก   

พยางคก์ลางหรือ พยางคห์ลงั 

 

3. การออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตํ�า 

(Intonation) วิธีการออกเสียงของประโยค

ลกัษณะต่าง ๆ  ซึ�งจะตอ้งออกเสียงสูง-ตํ�า ให้

ถกูตอ้งเพื�อใหสื้�อความหมายที�ผูพ้ดูตอ้งการ 

ประโยคประเภทเดียวกนั ถา้ออกเสียงสูง-ตํ�า 

ต่างกนัจะใหค้วามรู้สึกที�ต่างกนั 

 

4. การออกเสียงเชื�อมโยง (Linking Sound)   

วิธีการอ่านออกเสียงเชื�อมโยงระหว่างคาํใน

ภาษาองักฤษที�ถกูตอ้งตามกฎเกณฑข์อง

ภาษาองักฤษ เช่น 

        -   Ten years ago. 

        -   Far away  

             etc. 

 

5.  การแสดงความดใีจ/เสียใจ  

    การใชค้าํ วลีและรูปประโยคที�จะนาํมาใชใ้น

การแสดงความดีใจและเสียใจในโอกาสต่าง ๆ           

ไดถู้กตอ้ง เช่น แสดงความดีใจที�ไดพ้บกนัอีก

ครั� งหรือแสดงความเสียใจที�ทาํผิด  เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง  คาํวลี    และรูปประโยค   เช่น  

-   Congratulations! 

-   Sorry.  Glad is hear about that.  

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-   Sorry about that.    

-   I’m glad to................................................      

-   I’m pleased to...........................................  

-   I love to.................................................... 

-   I’m sorry to.............................................. 

-   It’s my fault that....................................... 

 

6. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ ใหรู้้จกัคาํ วลี 

และรูปประโยคที�จะที�จะนาํมาใชใ้นการแสดง

ความพอใจ/ไม่พอใจในโอกาสต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง 

เช่น แสดงความพอใจ/ไม่พอใจในการรับบริการ         

เป็นตน้  ตวัอยา่งคาํ วลี และรูปประโยค เช่น  

- Great!      

- Awful!     

- Good news!     

- How nice! 

- How terrible!      

- That’s fantastic!    

- I can’t stand it! 

- I’m very disappointed with..................... 

- It’s ashamed that..................................... 

 

7. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและการตอบ

รับ การใช ้คาํ วลี และรูปประโยคที�จะนาํมาใช้

ใน    การแสดงความปรารถนาดี/เห็นใจใน

โอกาสต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง เช่น การแสดงความ

ระลึกถึง การแสดงความเห็นใจเมื�อผูอื้�นประสบ

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ปัญหา เป็นตน้ ตวัอยา่งคาํ วลี และรูปประโยค 

เช่น  

-  Best wishes. 

-  Take care. 

-   Get well soon. 

-  Good luck. 

-  With sympathy. 

-  We hope everything go well through this 

suffering period. 

-  I understand how difficult it is. 

-  It must be for you. 

-  I feel sympathy for you. 

-  Thank you for your hospitality. 

-  Thanks a million for............................  

-  I’m very grateful to your.................... 

-  It’s very appreciative that.................. 

      -  I’m very appreciated for....................  

 

8. การแสดงความต้องการการเสนอ/ให้ความ

ช่วยเหลอื/บริการ รวมทั�งการตอบรับ/ปฏิเสธ      

การ ให้ความช่วยเหลอื/บริการ การใชค้าํ วลี          

และรูปประโยคเพื�อแสดงความตอ้งการ การ

เสนอ/ใหค้วามช่วยเหลือ/บริการ รวมทั�งการ

ตอบรับ/ปฏิเสธในการใหค้วามช่วยเหลือ/บริการ

ในโอกาสและสถานที�ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ไดแ้ก่  การซื�อสินคา้/บริการในร้าน การสั�งจอง

ตั�วเครื�องบิน/รถไฟ/ภาพยนตร์/การบริการใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

บริษทัทวัร์ การจองโรงแรม/ ที�พกั การใชบ้ริการ

ในที�ทาํการไปรษณีย/์ธนาคาร/ร้านอินเตอร์เน็ต 

ตวัอยา่ง  คาํ วลี และรูปประโยค  

เช่น 

-  May I help you? 

-  What can I do for you? 

-   Let me.............................. 

-  Shall I ...............................? 

-  Is there anything I can do for you? 

-  I would like......................... 

-  I prefer................................. 

-  I’d rather.............................. 

-  How much..............................? 

-  How about..............................? 

-  I’m afraid................................? 

-  We recommend........................ 

-  Would you please....................? 

-  Please let me know..................  

-  It’s occupied.              

        etc. 

 

2 What should you  

do? 

อ่านและทาํตาม

คาํแนะนาํในการใช้

คู่มือ        ป้าย     

คาํแนะนาํ วิธีการปรุง          

ขอ้ควรระวงัและ ป้าย

ประกาศ 

1. การใช้พจนานุกรม (Dictionary) 

1.1 ทบทวนการคา้หาความหมายของคาํศพัท์

โดยเรียงตามตวัอกัษรของคาํศพัทที์�คน้หา

จาก  a ถึง z 

1.2 ใหอ่้านวิธีการใชพ้จนานุกรมและขอ้มลูต่าง 

ๆ ที�อยูใ่นส่วนหนา้ (คาํชี�แจงในการใช)้ 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ของ Dictionary ใหเ้ขา้ใจ 

1.3 เมื�อคน้หาคาํศพัทพ์บแลว้ ใหศ้ึกษาวิธีการ

อ่านออกเสียงหนา้ที�ของคาํ ความหมาย

และตวัอยา่งในการใช ้(ซึ�งคาํบางคาํอาจจะ

ทาํหนา้ที�ไดห้ลายอยา่ง) และคาํที�มี

ความหมายใกลเ้คียงกนั เช่น  

        drug (ดรัก) n. ยา ผลิตภณัฑย์า ยาเสพติด 

สินคา้ที�เกี�ยวกบัสุขภาพที�ขายในร้านขายยา vt. 

drugged, drugging ผสมกบัยา ทาํใหต้ิดยา ทาํ

ใหไ้ดร้ับพิษจากยา drug on the market  สินคา้ที�

มี มากเกินความตอ้งการในตลาด  

   2. การวเิคราะห์ศัพท์และรูปประโยคที�ใช้ใน

สัญลกัษณ์ ป้ายประกาศ/คาํแนะนําในการใช้/

คาํแนะนํา/คาํเตอืนต่าง ๆ 

2.1 การวิเคราะห์ศพัทโ์ดยการรู้จกัส่วนที�เป็น    

รากศพัท ์(Root) อุปสรรค หรือที�คาํเติมไป

ขา้งหนา้ (Prefix) และปัจจยัหรือคาํที�เติม    

ขา้งหลงั (Suffix) โดยทราบความหมายของ

ส่วนประกอบของคาํศพัทต่์าง ๆ  เหล่านั�น        

ก็จะทราบความหมายของศพัทไ์ด ้เช่น 

       Prefix :   re          =   again 

               anti  =   against 

               tele =   far 

                        etc. 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

        Suffix : ant  =   person 

               er  =   person who  

                     dom  =   condition 

               ern  =   direction 

                         etc. 

 

2.2 รูปประโยคที�ใชใ้นสญัลกัษณ์/ป้าย

ประกาศ/คาํแนะนาํในการใช/้คาํแนะนาํ/คาํ

เตือนต่าง ๆ ซึ�งจะใชรู้ปประโยคคาํสั�ง 

(Imperative Sentence) ทั�งในลกัษณะบอก

เล่าและปฏิเสธ เช่น  

-  Don’t smoke. 

-  No smoking. 

-  No entry. 

-  Put some oil in the pan, then put the 

garlic  and stir until it become yellow. 

      etc. 

   3. สัญลกัษณ์และป้ายประกาศต่าง ๆ   (Signs & 

Notices) รู้จกัความหมายของสญัลกัษณ์และ     

ป้ายประกาศที�พบในชีวิตประจาํวนัและการ

ประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบติัตนในแหล่ง

ท่องเที�ยว โรงแรม พิพิธภณัฑ ์โรงงาน 

สาํนกังาน ยานพาหนะ เป็น ตวัอยา่ง เช่น 

 

 

     

 

� 
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= No smoking 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 =  make up the room 

 

 

    
 

Make up 

the room 

=  Don’t take  

     photograph. 

= Don’t take     

   durian inside. 

= Handicapped 

= elevation or    

    lift 
     

        

= do not disturb 

=  danger 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/do%2520not%2520disturb.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/&usg=__pJ4eTQexNWx-8QDZ_YTDdB2_c9I=&h=600&w=800&sz=159&hl=th&start=1&tbnid=bZLndABf-iZxnM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=pj&
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/images/danger.jpg&imgrefurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/safetyInfo/osh/hazards/idhazardpj&
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

    

   
 

   
                                  

                                       etc. 

   4. สลากยาและคู่มอืในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 

(Instructions) การอ่าน ทาํความเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการใชย้าและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น หมอ้หุงขา้ว

ไฟฟ้า เครื�องซกัผา้ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทม์ือถือ 

เป็นตน้ โดยใหเ้ขา้ใจสาํนวนหรือโครงสร้างของ

ประโยคที�มกัใช ้เช่น   

      -  Keep out of reach of children. 

      -  Take one tablet after each meal. 

      -  Shake well before use. 

      การใช ้Active Voice และ Passive Voice 

3 

= no parking 

= safety first 

= Disabled Symbol 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_66sTMVcQ758/Sby3d9QB_sI/AAAAAAAAB1I/lqmefLYsdNw/s400/safety%2Bfirst.jpg&imgrefurl=http://mechainc.blogspot.com/2009/03/safety-first.html&usg=__qQoYDXGccVii3E3PZQCzdpc6qSA=&h=377&w=400&sz=19pj&
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.brutuseal.com/images/600px-No_Parking_symbol_sign.svg.png&imgrefurl=http://www.brutuseal.com/why.asp&usg=__mechd2tPIjnuS9FC42IcWS4ADoo=&h=600&w=600&sz=34&hl=th&start=20&tbnid=H1fBRoEO-XGnbM:&tbnh=135&tbnwpj&
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://coxsigns.com/catalog/images/Disabled.jpg&imgrefurl=http://coxsigns.com/catalog/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D91_107&usg=__0VWnT2Q-PwT6_pPXHbLGh5ntpKc=&h=375&w=374&sz=15&hl=th&start=36&tbnid=nXh5wHAmpj&
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

      Modal verb Direct Speech, Indirect speech,     

      Conjunction และ Connective words ที�สาํคญั 

เช่น   

-   You should have it directly after meal. 

     -  The doses must not be divided. 

     -  Don’t  use if the package is open.  

          -   First open the can with the opener. Pull it in       

              a bowl. Then put some chopped chili, lemon   

              juice and fish sauce. After that mix them  

              together. 

   5. คาํแนะนําและคาํเตอืนต่าง ๆ (Tips and 

Warning) รู้จกัวิธีการอ่านและตีความคาํแนะนาํ 

คาํชี�แจง และคาํอธิบายต่าง ๆ เช่น พยากรณ์

อากาศ  ประกาศ    เตือนภยั คาํแนะนาํในการเขา้

ไปในสถานที�ต่าง ๆ  คาํอธิบายสินคา้และ

ส่วนประกอบหรือเครื�องปรุง วิธีการปรุงอาหาร 

เป็นตน้ 

� 

3 Hello, could you    

tell  me.............? 

ติดต่อสื�อสารทาง

โทรศพัทไ์ด้

คล่องแคล่ว 

1. การตดิต่อทางโทรศัพท์กบัผู้ที�คุ้นเคย 

รู้จกัวิธีการพดูโตต้อบทางโทรศพัทก์บัเพื�อน            

ญาติ พี�นอ้งและผูท้ี�คุน้เคยในเรื�องต่าง ๆ โดยใช้

สาํนวนและภาษาที�เหมาะสม เช่น 

-  Is ……………. at home? 

-  Could I speak to………., please? 

-  May I speak to ……..…., please? 

-  She/he is out. 

-  Sorry, she’s not here now. 

-  Would you like to wait? 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-  Will you leave a message? 

-  May I take a message for her/him? 

-  Wait a minute, please. 

-  Will you hole on? 

      -  Just a moment, please. 

 -  Please tell ............... to call me 

at....................... 

   2. การตดิต่อทางโทรศัพท์เพื�อสอบถามข้อมูล             

ต่าง ๆ 

การใชส้าํนวนภาษาที�ใชพ้ดูทางโทรศพัทเ์พื�อ

สอบถามขอ้มลูต่าง ๆ ที�ตอ้งการทราบโดยใช ้        

รูปประโยคขอร้อง /ขอร้องอยา่งสุภาพ (request, 

polite, request)  ประโยค direct/ indirect speech 

ประโยคคาํถามลกัษณะต่าง ๆ ประโยคแสดง

ความคิดเห็นและการขอบคุณ เช่น การสอบถาม

เสน้ทางการเดินทางไปที�ต่าง ๆ สอบถามตาราง

รถไฟ เครื�องบิน สอบถามขอ้มลูดา้นการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค/ สุขภาพอนามยั/ พยากรณ์

อากาศ  เป็นตน้ 

ตวัอยา่งประโยคที�ใช ้

-   Hello, I’d like to ask  about.........................  

-   Could you tell me......................, please? 

-   Would you mind giving me the information 

about.................................? 

-   Can/Could you...............................? 

-   May/Can/Could I.................................? 

-   Don’t............................, please? 

4 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-   At what time..............................? 

-   How many.................................? 

-   How far......................................? 

-   How much.................................? 

-   I need your help.........................? 

-   Pradon. 

-   I think............................................ 

-   Well, I must................................... 

-   In my opinion, .............................. 

-   Thanks. /Thank you. 

     -   Sorry. /I’m sorry. 

     -   You’re welcome. 

   3. การตดิต่อทางโทรศัพท์เพื�อการประกอบอาชีพ 

วิธีการพดูโตต้อบทางโทรศพัท ์เพื�อถาม-ให้

ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ โดยใชส้าํนวน

และภาษาที�เหมาะสมในการสอบถามขอ้มลูเกี�ยว

การสมคัรงาน การซื�อ-ขายสินคา้ การใหข้อ้มลู

เกี�ยวกบัคุณภาพและราคาของสินคา้ การส่งเสริม

การขาย การต่อรองราคา การรับและส่งของ               

ตวัอยา่งประโยคที�ใช ้

-   Hello. I’d like to ask/know 

about...................... 

-   Can/could you tell me 

about...........................? 

-   May/Could I speak  to.........................., 

please? 

-   Can/Could you inform me about.................? 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-   What is the position required? 

-   What is the qualification? 

-   How can I apply for this position? 

-   When is the dateline of the application? 

-   Do I have to send the application form? 

-   Should I also send the resume/reference? 

-   When/Where will the interview take place? 

-   What kind of goods are available?   

-   How much does it cost? 

-   How can I send the order? 

-   Is there any discount? 

-   How about the present promotion? 

-   How about the quality? 

-   Where/When can I buy this product? 

-   What is the product’s significance? 

-   Please let me know if............................ 

-   I’m interested in........................... 

-   That’s very interesting. 

-   I’m very appreciated......................... 

-   When will I receive the product? 

-   How should I pay for the product? 

-   By cash/check /credit. 

-   Thanks for your interest 

/kindness/information. 

-   It’s my pleasure. 

-   You’re welcome. 

-   Sorry. /I’m sorry. 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

4 Cultural 

Difference     

�. ปฏิบตัิตนตาม

มารยาท วฒันธรรม

และประเพณีต่าง ๆ ได้

อยา่งถกูตอ้ง 

�. เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมองักฤษกบั

วฒันธรรมไทย 

1. การใช้ภาษาในการสื�อสารได้เหมาะสมตาม

มารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของ

ภาษา 

การใชภ้าษา นํ� าเสียงและภาษาท่าทางไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบับุคคล เวลา สถานที�และโอกาส 

เช่น การสมัผสัมือ การโบกมือ การใชสี้หนา้

ท่าทาง และนํ� าเสียงประกอบการพดู การแนะนาํ

ตวัเอง            การแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง 

ๆ การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ร่วมงาน

งานเลี�ยง  

     งานสงัสรรค ์และกิจกรรมทางสงัคมต่าง ๆ 

ตวัอย่าง เช่น    

-   Blow a kiss. (ส่งจูบ)  

 
-   I love you. (ภาษาใบ)้ 

 
-   Be quiet. (เงียบ) 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.notonthehighstreet.com/system/product_images/images/000/033/648/zoom/blow_a_kiss.jpg&imgrefurl=http://www.notonthehighstreet.com/blushpublishing/product/blow_a_kiss&usg=__71EGfFpK-5TtzF-7TW25xbjrbOo=&h=50pj&
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lifeprint.com/asl101/images-signs/i_love_you.jpg&imgrefurl=http://www.lifeprint.com/asl101/topics/i_love_you.htm&usg=__y0KfV7hTcGoSU287gMnALwwIqZ4=&h=768&w=1024&sz=29&hl=th&start=3&tbnid=3mvsn36DDJ1B6M:&tpj&
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://qtmama.files.wordpress.com/2009/07/be-quiet.jpg&imgrefurl=http://qtmama.wordpress.com/2009/07/&usg=__XpuX1ocQKUxqgNutZNqqBvnZw2k=&h=253&w=380&sz=19&hl=th&start=7&tbnid=0bdYsZv_SN9bJM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/ipj&
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

-   That’s bad. (ยกหวัแม่มือ ชี�ลงไปที�พื�น) 

 
-   How’s everything? 

-   How have you been? 

-   What’s going on with your life? 

-   How’s life? 

-   What’s up? 

-   May I introduce myself? 

-   Let me introduce myself, ............................. 

-   Allow me to introduce...............to................ 

-   Have you met......................? 

-   Congratulations on....................................... 

-   Happy Birthday. 

-   Merry Christmas. 

-   Happy New Year. 

-   I’m sorry for................................................. 

-   May god bless you.  

-   May god be with you. 

-   I feel sorry................................................... 

-   Please pass my warm regards to.................. 

-   Toast! 

-   I wish you....................................................   

-   Would you mind..........................................    

-   Please let me know......................................    

-   Would you please........................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4727905/2/istockphoto_4727905-bad-hand-sign.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup/concepts-and-ideas/4727905-bad-hand-sign.php%3Fid%3D4727905&usg=__Apj&
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-   May I have.................................................    

-   Can you help me........................................     

-   You look smart. 

-   How nice....................................................  

-   I wonder if.................................................  

-   How to cook.............................................. 

           etc. 

2. ความเชื�อและขนบธรรมเนยีม ประเพณขีอง  

เจ้าของภาษา 

ความเป็นมาของความเชื�อ ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีต่าง ๆ  ในสงัคมของเจา้ของภาษา การทาํ

กิจกรรมตามความเชื�อ ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีต่าง ๆ  ในดา้น  บทเพลง การแต่งกาย 

อาหาร เครื�องดื�มและการประกอบพิธีกรรมที�

เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่   วนัคริสตม์าส วนัขอบคุณพระเจา้  

วนัวาเลนไทน์ และวนัพ่อ 

 

3. การเปรียบเทยีบโครงสร้างภาษาไทยกบั

ภาษาองักฤษ 

เปรียบเทียบลกัษณะคาํที�มาของคาํความหมาย

และการประยกุตค์าํในภาษาองักฤษใชใ้น

ภาษาไทยและคาํในภาษาไทย ที�นาํไปใน

ภาษาองักฤษ ตวัอยา่ง เช่น 

-   ศพัทข์องภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี/

สนัสกฤตในขณะที�ศพัทข์องภาษาองักฤษ          

ส่วนใหญ่จากภาษากรีกและโรมนั 

-   คาํในภาษาองักฤษที�นาํมาใชใ้นภาษาไทย เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

กิโลกรัม กิโลเมตร เซนติเมตร คาํในภาษาไทยที�

นาํไปใชใ้นภาษาองักฤษ เช่น Tom Yam Kung, 

Muai Thai เป็นตน้ 

 

โครงสร้างของประโยคต่างๆ 

     -  ประโยคความเดียว (Simple Sentence) 

     -  ประโยคความรวม (Compound Sentence) 

     -  ประโยคความซอ้น (Complex Sentence) 

     -  ประโยคความผสม (Compound-Complex  

         Sentence) 

-   การใช ้Transitive / intransitive/ auxiliary 

verbs  

-   Tense ต่างๆ 

-   ลกัษณะของประโยคคาํถาม 

-   ประโยคเงื�อนไข 

-   การใชส้นัธาน (Conjunction) และบุพบท 

(Preposition)  

                   etc. 

4. เปรียบเทียบ สํานวน คาํพงัเพย สุภาษิต บท

กลอนภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4.1 คาํและสาํนวนที�ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนา 

เช่น  

-  Oh, god!  =  คุณพระช่วย 

-  Oh, my god! =  พุทโธ ธมัโม สงัโฆ 

         etc. 

4.2 คาํพงัเพย สุภาษิตที�มกัจะใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

-  It’s a piece of cake.                                       

    = ปลอกกลว้ยเขา้ปาก 

-  Silence is gold. = นิ�งเสียตาํลึงทอง 

-  Time and tide wait for no one.    

=  เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร       

ลกัษณะของบทกลอนภาษาไทยกบัภาษาองักฤษที�

เหมือนและแตกต่างกนั แรงบนัดาลใจของกวีใน

การแต่งคาํประพนัธพ์ร้อมตวัอยา่งที�มกัได ้                    

ยนิเสมอ ๆ เช่น  Roses are red, violets are blue,                

sugar is sweet, but not as sweet as you.                

แมเ้นื�อเยน็เป็นหว้งมหรรณพ                               

จะขอพบศรีสวสัดิ� เป็นมจัฉา                                      

แมเ้ป็นบวัตวัพี�เป็นภุมรา                                          

เชยผกาโกสุมภป์ระทุมทอง                                       

แมเ้ป็นถํ�าอาํไพใคร่เป็นหงส์                                      

จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง                                            

จะติดตามทรามสงวนนวลละออง                             

เป็นคู่ครอง พิสวาส ทุกชาติไป                             

         etc. 

5 News &  

News  

Headline 

�. เขา้ใจและใช ้

ประโยคที�ซบัซอ้นใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ  

�. ใช ้Tenses ที�ยุง่ยาก

และซบัซอ้น 

�. ศึกษาคน้ควา้

ความรู้และขอ้มลูจาก

สื�อหนงัสือพิมพ ์

1. เสียง คาํศพัท ์วลี สาํนวน ที� มกัใชบ่้อย ๆ   

ในข่าว 

2. องคป์ระกอบของข่าว  ประกอบดว้ย 

Headline,  Sub headline, Lead และ Detail 

3. ประเภทของข่าว เช่น ข่าวการเมือง                     

ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา ข่าวสงัคม                       

ข่าวเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

4. โครงสร้างของการเขียนพาดหวัข่าว (News 

� 

 

� 

 

2 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้อยา่ง

เป็นทางการ 

�. สืบคน้ขอ้มลูใน

ดา้นต่าง ๆ จาก 

Internet  

 

 

Headline) ไดแ้ก่ 

4.1  ข่าวและพาดหวัข่าว 

        4.2  การถามและตอบคาํถามจากข่าวดว้ย

คาํถามที� เป็น Wh-Question และ 

Yes/No Question 

        4.3  การถามและแสดงความคิดเห็นว่า   เห็น

ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เช่น  

    -  Do you agree with this....................? 

    -  What do you think about.................. 

        4.4  Website ของหนงัสือพิมพ ์The Nation 

หรือ Bangkok Post  เพื�อศึกษาข่าว

ประเภทต่าง ๆ  ที�สนใจแลว้วิเคราะห์

โครงสร้างของพาดหวัข่าวนั�น ๆ  หรือ

บอกประเภทของข่าวนั�น ๆ   

                   -    Subj. + V1 

            -  Subj. + V3 

            -  Subj. + to + V1 

            -  Subj. + V. ing   

                Noun phrase 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

2 

6 Self -Sufficiency    

Economy 

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจากสื�อ         

ต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet  

�. เขา้ใจและใช ้

ประโยคซบัซอ้นใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ  

1. บทความเกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงจาก

หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์หรือ Websiteที�

เกี�ยวขอ้ง 

2. คาํศพัท ์วลี สาํนวน ที�เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น moral , moderation, reasonable, 

knowledge, saving  เป็นตน้ 

3. โครงสร้าง Conditional sentence (If -clause) 

4. โครงสร้าง Imperative 

� 

 

 

2 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. การแลกเปลี�ยน 

ขอ้มลูข่าวสารความรู้ 

5. การนาํเสนอการนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น     

         รูปแบบต่าง ๆ   เช่น การติดคาํขวญั   

          การสมัภาษณ์ การทาํ Poster   เป็นตน้ 

6. การเล่นเกม Cross word 

� 

 

 

� 

7 Have you        

exercised     

today? 

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจากสื�อ         

ต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet  

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

�. ใช ้Tense ที�ยุง่ยาก

และซบัซอ้น 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้          

ทั�งอยา่งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี�ยวกบัการ

ดูแลสุขภาพจากหนงัสือหรือ Website 

เกี�ยวขอ้ง 

2. การอ่านออกเสียง คาํศพัท ์สาํนวน วลี       ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ เช่น aerobics, once, 

relaxed, health, healthy, firm, have a 

headache เป็นตน้ 

3. ประโยคที�เขียนดว้ย Modal Verb เช่น 

should, must, ought  to, had better, will เป็น

ตน้ 

4. Present Perfect Tense 

5. การสาํรวจแบบสอบถามเกี�ยวกบัสุขภาพ

บุคคลใกลชิ้ด แลว้นาํเสนอขอ้มลูเป็น

รูปกราฟหรือแผนภูม ิ

� 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

� 

8 Shall we save the 

energy?         

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจากสื�อ         

ต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet  

�. เขา้ใจและใชป้ระโยค

ซบัซอ้นในสถานการณ์

ต่าง  ๆ   ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

�. ใช ้Tense ที�ยุง่ยากและ

1. บทความเกี�ยวกบัการประหยดัพลงังาน 

(Energy Saving) จากหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์

หรือ Website ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. เสียง คาํศพัท ์วลี สาํนวนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ประหยดัพลงังาน เช่น reuse, recycle, plug 

in, unplug, turn on, turn off, reduce เป็นตน้  

3. โครงสร้าง เรื�อง Imperative + V1 _________. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Don’t + V1 + 

...........................
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

�.  แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้ทั�งอยา่ง

เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

 

 

 

 

9 What  have  I   

done?  

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจากสื�อต่าง ๆ    

�. อ่านออกเสียงคาํศพัท ์

วลี สาํนวน ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

�. เขา้ใจและใชป้ระโยค

ซบัซอ้นในสถานการณ์

ต่าง ๆ    

4. ใช ้Tense ที�ยุง่ยากและ

ซบัซอ้น 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู 

ข่าวสารความรู้ 

1. บทสนทนาเกี�ยวกบัการไปตดัเสื�อ 

2. การอ่านออกเสียง คาํศพัท ์วลี สาํนวน ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการไปตดัเสื�อ เช่น measure, 

sleeves, seam, shorten เป็นตน้ 

3. โครงสร้าง   have something done 

4. โครงสร้าง  Reported Speech 

5. การเล่าเรื�อง (สถานการณ์) 

 

� 

� 

 

 

� 

� 

� 

 

10 What is your  e-

mail address?  

 

�. การสืบคน้ขอ้มลู

ดา้นต่าง ๆ จาก 

Internet และรับส่ง        

e-mail  

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจาก         

สื�อต่าง ๆ 

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 

1. การขอมี e-mail 

2. การเปิด/ปิด e-mail 

3. ภาษา e-mail 

4. บทอ่านแนะนาํตนเองที�พิมพม์าจาก e-mail 

5. การสร้างประโยคคาํถามจากคาํตอบที�ใหม้า 

6. การถามและการตอบขอ้มลูการเปรียบเทียบ 

7. การเขียนแนะนาํตนเองถึง Pen pal โดยส่ง

ทาง  e-mail 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้          

ทั�งอยา่งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 

11 Natural Disaster               �. ศึกษา คน้ควา้ความรู้ 

และขอ้มลูจาก          

สื�อต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet  

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคที�ซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

อยา่งถกูตอ้ง 

�. การใช ้Tense ที�

ยุง่ยากและซบัซอ้น 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้ ทั�งเป็น

ทางการและ              

ไม่เป็นทางการ 

1. บทอ่านเกี�ยว Earthquake, Tornado หรือ 

Flood จากหนงัสือพิมพ ์หรือ Website ของ

หนงัสือพิมพ ์The Nation หรือ Bangkok 

Post  

2. คาํศพัท ์วลี สาํนวนที�เกี�ยวขอ้ง เช่น  kill, 

injured, die, homeless, help, shelter, 

landslide เป็นตน้ 

3. Past Simple Tense, Past Continuous Tense

และ Past Perfect Tense. 

4. Compound Sentence และ Complex 

Sentence 

5. การถามและการตอบคาํถามจากบทอ่าน 

6. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เป็น

ผูสื้�อข่าว นาํเสนอข่าวที�เกี�ยวกบั Natural 

Disaster 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

12 Let’s Travel                          �. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจาก            

สื�อต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet 

และรับส่ง E-mail  

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคที�ซบัซอ้นใน

1. ตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat 

หรือ Subway จากสื�อต่าง ๆ  เช่น แผน่พบั 

หนงัสือพิมพ ์หรือ Website ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. Asking & giving Information เช่น 

-  Could you please tell me....................?  

-  Please tell me.............................. 

-  Excuse me. Do you know.......................? 

3. การบอกทิศทาง (Direction) เช่น  

2 

 

 

2 

 

 

 

� 



158 
 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

สถานการณ์ต่าง ๆ  

�. ใช ้Tense ที�ยุง่ยาก

และซบัซอ้นได ้

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้ 

-  Go straight. 

-  Keep walking to.......................... 

-  Walk past.................................. 

-  It’s at the opposite of.......................... 

-  Next to.................................... 

4. Past Simple Tense และ Past Simple Tense 

�.       การเขียนเล่าเรื�องหรือประสบการณ์ในการ

ท่องเที�ยว 

�.     การวางแผนการเดินทางท่องเที�ยว 

 

 

 

 

 

� 

� 

 

� 

�3 Will it rain   

tomorrow? 

�. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจากสื�อต่างๆ 

เช่น หนงัสือพิมพ์

ภาษาองักฤษและ

Website  

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้ทั�งอยา่ง

เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคที�ซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้

อยา่งถกูตอ้ง 

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่าง ๆ จาก Internet  

1. บทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather    

Forecast) ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การถาม-ตอบ คาํถามจากบทอ่าน             การ

พยากรณ์อากาศ (Weather Forecast)  

3. การถามและการขอขอ้มลู (Asking & Giving 

Information) 

เสียง คาํศพัท ์วลี สาํนวนที�มกัใชบ้่อยๆ ใน

ข่าวพยากรณ์อากาศ  เช่น    shower, windy, 

heavy, scatter, stormy, sunrise, sunset,   

         maximum, minimum, Northeast  

4. Parts of  Speech การทาํคาํนาม Noun ใหเ้ป็น 

Adjective  

5. Website ที�เกี�ยวกบัการพยากรณ์อากาศ 

       Role play  เป็นผูป้ระกาศข่าวการพยากรณ์  

       อากาศ 

� 

 

� 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

� 

14 Global Warming                  �. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจาก          

สื�อต่าง ๆ  

1. บทความเกี�ยวกบัภาวะโลกร้อน (Global 

Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือ

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนงัสือหรือ

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. สืบคน้ขอ้มลูในดา้น

ต่างๆ จาก Internet  

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

�. ใช ้Tense ที�ยุง่ยาก

และซบัซอ้น 

�. แลกเปลี�ยนขอ้มลู

ข่าวสารความรู้ทั�งอยา่ง

เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 

หนงัสือพิมพห์รือWebsite ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. การอ่านออกเสียงคาํศพัท ์วลี สาํนวน ที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น temperature, increase, melt, 

burn, earth, hot เป็นตน้ 

3. โครงสร้าง Passive Voice  

 

 

4. บทสนทนาที�เกี�ยวกบัการป้องกนัหรือลดภาวะ

โลกร้อน 

5. Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อน 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

� 

15  Urgently Wanted �. ศึกษาคน้ควา้ความรู้

และขอ้มลูจาก             

สื�อต่าง ๆ  

�. สืบคน้ขอ้มลูใน

ดา้นต่าง ๆ จาก 

Internet และ            

รับส่ง  e-mail  

�. เขา้ใจและใช้

ประโยคซบัซอ้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

4. การแลกเปลี�ยน 

ขอ้มลูข่าวสารความรู้  

ทั�งอยา่งเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ 

 

 

1. โฆษณาตาํแหน่งงาน (Job Advertisement)

จากหนังสือ หนงัสือพิมพ ์หรือ Website 

เกี�ยวขอ้ง 

2. คาํศพัท ์สาํนวน วลี โครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 

qualification, salary, graduation, age, photo, 

apple เป็นตน้    

3. การเขียนประวติั (Resume) เพื�อสมคัรงาน 

       การส่ง e-mail สมคัรงาน 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

� 

 

Subj + V to be + V3 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�� ภาษาองักฤษ

สาํหรับพนกังาน

นวดแผนไทย 

1. ใชค้าํศพัทเ์กี�ยวกบั

การใหบ้ริการนวด

แผนไทยไดถ้กูตอ้ง 

2. ใชส้าํนวนภาษาใน

การเชิญชวน       

นดัหมายลกูคา้ และ

การใหข้อ้มลู

เกี�ยวกบัการนวด

แผนไทย 

1. คาํศพัทเ์กี�ยวกบัการใหบ้ริการนวดแผนไทย 

เช่น massage, relax etc. 

2. สาํนวนภาษาการกล่าวเชิญชวนลกูคา้ การนดั

หมายลูกคา้ การใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการบริการ

นวดแผนไทย เช่น  

Come this way to the massage room. Please 

straight out your foot.   

Please check your belongings before you 

leave.  

Would you like to return for another 

massage later? 

5 

�� ภาษาองักฤษ

สาํหรับพนกังาน

ขาย 

1. ผูเ้รียนสามารถใช้

ถอ้ยคาํ สาํนวน 

และประโยคตอบ

โตใ้นการบอก

ขอ้มลู ความ

ประสงคใ์นการซื�อ

สินคา้ได ้ใน

สถานการณ์ดงันี�  

1.1 การทกัทาย 

เชิญชวนลกูคา้ 

1.2 เจรจาซื�อขาย

และต่อรอง

ราคาสินคา้ได ้

1.3 โตต้อบในการ

ซื�อขายตั�ว

โดยสาร บอก

2. การโตต้อบและชกัชวนลกูคา้เขา้ชมร้านขาย

ของที�ระลึก 

3. การฝึกสนทนาในสถานการณ์ที�กาํหนดและ

การฝึกเรียงลาํดบัประโยค 

4. การต่อรองราคาสินคา้ในร้านคา้ 

5. การฝึกเรียงลาํดบับทสนทนา 

6. การจองตั�วรถโดยสาร รถไฟ เครื�องบิน 

7. การฝึกเรียงลาํดบับทสนทนา 

8. แบบทดสอบทา้ยบท 

 

� 

 

 

 

� 

 

� 

 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

จุดหมาย

ปลายทาง

สาํหรับ         

รถโดยสาร 

รถไฟ และ

เครื�องบินได ้

1.4 มีความรู้ความ

เขา้ใจและ

สามารถนาํ

ความรู้เกี�ยวกบั

การเจรจาซื�อ

ขายไปใชไ้ดทุ้ก

สถานการณ์ 
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วชิาคณติศาสตร์ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 

จํานวนและการดําเนินงาน ความน่าจะเป็นเบื�องต้น 

สถิติ 

เรขาคณิต 

การอ่านและเขียนตวัเลขแทนจาํนวน 
รูปการกระจาย การเปรียบเทียบ          
การเรียงลาํดบั การประมาณค่า สมบติั
ของจาํนวนบวก ลบ คณู หาร และการ
แกโ้จทยปั์ญหา 

ความหมาย  การใชส้ัญลกัษณ์เปอร์เซ็นต ์
ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษส่วน เทศนิยม                     
และร้อยละ โจทยปั์ญหา การคูณ การหาร 
 

โอกาสและเหตุการณ์ 

 

การรวบรวมขอ้มูล 
การกาํหนดขอ้มูล 
การเขียนแผนภูมิ 

การอ่าน การเขียน การเปรียบเทียบ บวก 
ลบ คูณ หาร และการแกโ้จทยปั์ญหา 
 

เศษส่วน  

ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ลูกบาศก ์               
การประดิษฐรู์ป เรขาคณิตสองมิติ สามมิติ 

 

การวัด 
การวดัความยาว ระยะทาง การชั�ง การตวง 
การหาพื�นที� ปริมาตร ความจุ ทิศ และแผนผงั 
เงิน เวลา อุณหภูมิ การคาดคะเนใน
ชีวิตประจาํวนั 

ทศนิยม การอ่าน การเขียนในรูปการกระขาย เปรียบเทียบ              
การเรียงลาํดบั ประมาณค่า บวก ลบ คูณ หาร และ
การแกโ้จทยปั์ญหา 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

                       

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

คณิตศาสตร์ 

การวัด 

เศษส่วนและทศนิยม 
ความน่าจะเป็นเบื�องต้น 

สถิติ 

ความสัมพันธ์ของ 

รูปเรขาคณิตสองมติิ
และสามมิต ิ

ความหมายของเศษส่วน ทศนิยม                     
การเขียนเศษส่วน ทศนิยม การเปรียบเทียบ 
การบวก ลบ คูณ หาร และแกโ้จทยปั์ญหา 

หน่วยความยาว พื�นที� การหาพื�นที� 
และการแกโ้จทยปั์ญหา 

 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์                   
การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
และการนาํไปใช ้

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การนาํเสนอ 
การหาค่ากลาง การเลือกใชค่้ากลาง 
การอ่าน การแปลความหมาย               
การวิเคราะห์ขอ้มูล และการนาํไปใช ้

 

ความหมาย การเขียนแสดงจาํนวน                 
การคูณ การหารเลขยกกาํลงัที�มีฐาน
เดียวกนั และเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

เลขยกกําลัง  

ภาพที�เกิดจากการคลี� รูปเรขาคณิต                    
จากการมองทางดา้นหนา้ ดา้นขา้ง               
ดา้นบนของรูปเรขาคณิต                                  
การวาดหรือประดษิฐ์ รูปเรขาคณิต 

 

คู่อันดบัและกราฟ ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ลูกบาศก ์              
การประดิษฐรู์ปเรขาคณิต สองมิติ สามมิติ 

อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ 

การแกโ้จทยปั์ญหา 

จํานวนและการดําเนินงาน 

จาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ ศูนย ์
การเปรียบเทียบ การบวก ลบ คูณ หาร 
สมบตัิของจาํนวนเตม็ และการนาํไปใช ้

 

ปริมาตรและพื�นที� การหาพื�นที�ผิวปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก                   
พรีมิด กรวย ทรงกลม การเปรียบเทียบ                       
หน่วยปริมาตร และการแกโ้จทยปั์ญหา 

การใช้ทักษะกระบวนการ               

ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
ลกัษณะประเภทของงานอาชีพที�ใช้ทกัษะ
การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื�อมโยง
กบังานอาชีพได ้
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                             

 

 

 

คณิตศาสตร์ 

การให้เหตุผล 

จํานวนและการดําเนินงาน การใช้ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

ความน่าจะเป็น 

การใช้เครื�องมือและการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

จาํนวนจริง สมบตัิของจาํนวนจริง 
สมบติัการเท่ากนั และการไม่เท่ากนั 
ค่าสัมบูรณ์ 

 

แบบอุปนัยและนิรนยั การอ้างเหตุผล 

 

ลกัษณะประเภทของงานอาชีพที�ใช้ทกัษะ 
การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื�อมโยง 
กบังานอาชีพ 
 

กฎเกณฑเ์บื�องตน้เกี�ยวกบัการนบั 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

การอ่าน การเขียน การเปรียบเทียบ 
บวก ลบ คูณ หาร และการแกโ้จทย์
ปัญหา 

 

เลขยกกําลังที�มีเลขชี�กําลัง
เป็นจํานวนตรรกยะ 

การสร้างรูปทางเรขาคณิต              
โดยใชเ้ครื�องมือและ                           
การออกแบบผลิตภณัฑ ์

อัตราส่วนตรีโกณมิติและ
การนําไปใช้ อตัราส่วนตรีโกณมิติ                                

อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม ��๐ ��๐ และ ��๐ 

 

เซต การดาํเนินการของเซต แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์
และการแกปั้ญหา 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ การหาค่ากลางของขอ้มูล                        
โดยใชค้่าเฉลี�ยเลขคณิตมธัยฐาน และฐานนิยม                      
การนาํเสนอขอ้มูล 

สถิติเบื�องต้น 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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 มาตรฐานที� �.� มีความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัจาํนวนและ

การดาํเนินการ  

เศษส่วน ทศนิยม และ

ร้อยละ การวดั 

เรขาคณิต สถิติและ

ความน่าจะเป็น

เบื�องตน้ 

�.  ระบุหรือยกตวัอยา่ง

เกี�ยวกบัจาํนวนและ

การดาํเนินการ 

เศษส่วน ทศนิยม 

และร้อยละ การวดั 

เรขาคณิต สถิติ    

และความน่าจะเป็น

เบื�องตน้ได ้

�.  สามารถคิดคาํนวณ

และแกโ้จทยปั์ญหา

เกี�ยวกบัจาํนวนนบั  

เศษส่วน ทศนิยม 

ร้อยละ การวดั 

เรขาคณิตได ้

มีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัจาํนวนและ

การดาํเนินการ 

เศษส่วนและทศนิยม 

เลขยกกาํลงั อตัราส่วน

สดัส่วน และร้อยละ 

การวดั ปริมาตรและ

พื�นที�ผวิ คู่อนัดบัและ

กราฟ ความสมัพนัธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและเรขาคณิต

สามมิติ สถิติและ 

ความน่าจะเป็น 

เชื�อมโยงกบังานอาชีพ

ในสงัคมได ้

�.  ระบุ หรือยกตวัอยา่ง

เกี�ยวกบัจาํนวนและ

การดาํเนินการ 

เศษส่วน และ

ทศนิยม เลขยกกาํลงั

อตัราส่วน สดัส่วน 

และร้อยละ  การวดั 

การหาปริมาตรและ

พื�นที�ผวิ คู่อนัดบัและ

กราฟความสมัพนัธ ์

ระหว่างรูปเรขาคณิต

สองมิติและเรขาคณิต

สามมิติ  สถิติและ  

ความน่าจะเป็น 

�.  สามารถคิดคาํนวณ

และแกโ้จทยปั์ญหา

ที�ใชใ้น

มีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัจาํนวน   และ

การดาํเนินการ เลขยก

กาํลงัที�มี  เลขชี�กาํลงั

เป็น  จาํนวนตรรกยะ       

เซต และการใหเ้หตุผล 

อตัราส่วนตรีโกณมติิ 

และการนาํไปใช ้    

การใชเ้ครื�องมือ      

และการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์             

สถิติเบื�องตน้และ         

ความน่าจะเป็น

เชื�อมโยงกบังานอาชีพ

ในสงัคมและอาเซียน

ได ้

�.  ระบุหรือยกตวัอยา่งเกี�ยวกบั

จาํนวนและการดาํเนินการ 

เลข  ยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงั

เป็นจาํนวนตรรกยะ เซต และ

การใหเ้หตุผล อตัราส่วน

ตรีโกณมติิ  การใชเ้ครื�องมือ

และการออกแบบผลิตภณัฑ ์

สถิติเบื�องตน้และ  ความ 

น่าจะเป็น 

�.  สามารถคิดคาํนวณและแก้

โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัจาํนวน

จริง เลขยกกาํลงั อตัราส่วน

ตรีโกณมติิ สถิติและความ

น่าจะเป็น 

 

�.  มีความสามารถในการ

เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
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 ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ชีวิตประจาํวนั 

 

�.  มีความสามารถใน

การเชื�อมโยงความรู้

ต่าง ๆ ทาง

คณิตศาสตร์กบังาน

อาชีพได ้สามารถ

วิเคราะห์งานอาชีพ

ในสงัคมที�ใชท้กัษะ

ทางคณิตศาสตร์ได ้

คณิตศาสตร์กบังานอาชีพ

ได ้สามารถวิเคราะห์งาน

อาชีพในสงัคมและกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนที�ใช้

ทกัษะทางคณิตศาสตร์ได ้
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รายวชิาบังคบั 

สาระความรู้พื�นฐาน 

(คณติศาสตร์) 

 

มาตรฐานที� ระดับ รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

�.� 

ประถมศึกษา พค����� คณิตศาสตร์ � 

มธัยมศึกษาตอนตน้ พค����� คณิตศาสตร์ � 

มธัยมศึกษาตอนปลาย พค����� คณิตศาสตร์ � 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับประถมศึกษา 
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คาํอธบิายรายวชิา พค����� คณติศาสตร์ จาํนวน  3  หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ  เศษส่วน ทศนิยม และ

ร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นเบื�องตน้ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 จาํนวนและการดําเนินการ  การอ่านและเขียนตวัเลขแทนจาํนวน การเขียนในรูปการกระจาย การ

เปรียบเทียบจาํนวน การเรียงลาํดบั การประมาณค่า สมบติัของจาํนวน การบวก ลบ คูณ หาร การแกโ้จทย์

ปัญหาตามสถานการณ์และตวัประกอบของจาํนวนนบั 

 เศษส่วน การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร  และการแก้

โจทยปั์ญหาตามสถานการณ์ 

 ทศนิยม การอ่านและเขียนทศนิยม การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบทศนิยม การเรียง ลาํดบั การ

ประมาณค่า ความสมัพนัธร์ะหว่างทศนิยมกบัเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแกโ้จทยปั์ญหาตามสถานการณ์ 

 ร้อยละ ความหมายของร้อยละและการใชส้ญัลกัษณ์เปอร์เซ็นต ์(%) ความสมัพนัธร์ะหว่าง เศษส่วน 

ทศนิยม และร้อยละ โจทยปั์ญหา การคณู หาร (บญัญติัไตรยางศ)์ และการประยกุต ์

 การวดั การวดัความยาวและระยะทาง การชั�ง การตวง การหาพื�นที� ปริมาตรและความจุ ทิศและ

แผนผงั เงิน เวลา อุณหภูมิ การคาดคะเน ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

เรขาคณติ ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ลกูบาศก ์การประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสองมิติหรือสามมิติ 

 สถิต ิการเก็บรวบรวมขอ้มลู การจาํแนกขอ้มลูโดยการสงัเกตและการสาํรวจ การอ่านและเขียน

แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบกราฟเสน้ และแผนภูมิรูปวงกลม  

 ความน่าจะเป็นเบื�องต้น โอกาสและเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ�นแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ�น หรืออาจจะไมเ่กิดขึ�นหรือเป็นไป

ไม่ได ้

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ โดยการปฏิบติัจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการ

เรียนรู้สิ�งต่างๆ  และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์  

สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มคีวามรับผดิชอบ  มวีิจารณญาณ และมีความเชื�อมั�น

ในตนเอง 

การวดัและประเมนิผล   

 ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พค����� คณติศาสตร์ จาํนวน  3  หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ  เศษส่วน ทศนิยม และ

ร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นเบื�องตน้ 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 จาํนวนและการ

ดาํเนินการ   

1. อ่านและเขียนตวัเลขแทน

จาํนวน 

2. บอกค่าประจาํหลกัและค่าของ

ตวัเลข  

3. เขียนจาํนวนในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบจาํนวน 

5. ประมาณค่าเป็นจาํนวนเต็ม 

6. นาํความรู้และสมบติัเกี�ยวกบั

จาํนวนนบัและศนูยไ์ปใช ้

 

7. บวก ลบ คณู หาร จาํนวนนบั

และการแกปั้ญหา 

8. หาตวัประกอบของจาํนวนนบั 

 

9. บอกจาํนวนเฉพาะและ          

ตวัประกอบเฉพาะ 

10. แยกตวัประกอบของจาํนวน

นบัได ้

11. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ

จาํนวนนบัที�กาํหนดใหไ้ด ้

1. การอ่านและเขียนตวัเลขแทน

จาํนวน 

2. ค่าประจาํหลกัและค่าของตวัเลข 

 

3. การเขียนในรูปการกระจาย 

4. การเรียงลาํดบัจาํนวน 

5. การประมาณค่า 

6. สมบติัของจาํนวนนบัและศนูย ์

และการนาํไป ใชใ้นการ

แกปั้ญหา 

7. การบวก ลบ คูณ หารจาํนวน

นบัและการแกปั้ญหา 

8. ตวัประกอบของจาํนวนนบั  

และการหาตวัประกอบ 

�. จาํนวนเฉพาะและตวัประกอบ

เฉพาะ 

��. การแยกตวัประกอบ 

 

��. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

.5 

 

.5 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

2 เศษส่วน     1. บอกความหมาย ลกัษณะและ

อ่านเศษส่วน 

2. เขียนเศษส่วนใหอ้ยูใ่นรูป

เศษส่วนอยา่งตํ�า จาํนวนคละ 

1. ความหมาย  ลกัษณะของ

เศษส่วน และการอ่านเศษส่วน 

2. การเขียนเศษส่วนใหอ้ยู ่  ในรูป

เศษส่วนอยา่งตํ�า จาํนวนคละ 

1 

 

1 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

และเศษเกิน 

3. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบั

เศษส่วน 

4. บวก ลบ เศษส่วนและนาํ

ความรู้เกี�ยวกบัเศษส่วน        

ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

5. คูณเศษส่วนและนาํความรู้

เกี�ยวกบัการคูณเศษส่วน         

ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

6. หารเศษส่วนและนาํความรู้

เกี�ยวกบัการหารเศษส่วน         

ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

และเศษเกิน 

3. การเปรียบเทียบเศษส่วน 

 

4. การบวก ลบ เศษส่วนและโจทย์

ปัญหา 

 

5. การคณูเศษส่วนและ                    

โจทยปั์ญหา 

 

6. การหารเศษส่วนและโจทย์

ปัญหา 

 

2 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 ทศนิยม    1. บอกความหมาย และเขียน   

อ่านทศนิยม 

2. บอกค่าประจาํหลกัและค่า            

ของตวัเลขในแต่ละหลกั            

ของทศนิยม 

3. เขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบั

ทศนิยม 

5. แปลงทศนิยมใหอ้ยูใ่นรูป

เศษส่วน และแปลงเศษส่วน 

จาํนวนนบัใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยม 

6. ประมาณค่าทศนิยมหนึ�ง

ตาํแหน่ง สองตาํแหน่ง        

และสามตาํแหน่ง 

7. บวก ลบ ทศนิยม และนาํ

ความรู้ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

8. คูณ หาร ทศนิยมและนาํ

ความรู้ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

1. ความหมายของทศนิยม การ

เขียนและการอ่าน 

2. ค่าประจาํหลกัและค่าของตวัเลข

ในแต่ละหลกัของทศนิยม 

 

3. การเขียนทศนิยม                          

ในรูปการกระจาย 

4. การเปรียบเทียบและเรียงลาํดบั

ทศนิยม 

5. ความสมัพนัธร์ะหว่างทศนิยม

และเศษส่วน  

 

6. การประมาณค่าใกลเ้คียง

ทศนิยม 

7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์

ปัญหา การคณู หาร ทศนิยม

และโจทยปั์ญหา 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

4 ร้อยละ    1. เขียนเศษส่วนที�มีตวัส่วนเป็น 

100 ใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ และ 

ใชส้ญัลกัษณ์เปอร์เซ็นต ์(%)  

2. หาค่าเศษส่วน และเขียนร้อยละ

หรือเปอร์เซ็นตใ์หอ้ยูใ่นรูป

เศษส่วน 

3. แกโ้จทยปั์ญหาการคณู การหาร 

(บญัญติัไตรยางศ)์ ของจาํนวน

นบั และนาํไปประยกุตใ์ช ้

1. ความหมายของร้อยละ 

 

 

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างเศษส่วน

และร้อยละ 

 

3. โจทยปั์ญหา การคูณ การหาร 

(บญัญติัไตรยางศ)์ 

1 

 

 

4 

 

 

10 

5 การวดั   การวดัความยาวและระยะทาง 

1. วดัความยาว ความสูง และ

ระยะทาง โดยใชเ้ครื�องมือที�

เป็นมาตรฐาน 

2. เลือกเครื�องวดัและหน่วยวดั

ความยาว ความสูง และ

ระยะทางที�เป็นมาตรฐาน       

ใหเ้หมาะสมกบัสิ�งที�จะวดั 

3. เปลี�ยนหน่วยวดัความยาว 

ความสูง หรือระยะทางจาก

หน่วยใหญ่เป็นหน่วยยอ่ย      

และจากหน่วยยอ่ยเป็น     

หน่วยใหญ่ 

4. หาความยาว ความสูง หรือ

ระยะทางจริงจากรูปที�ยอ่ส่วน 

เมื�อกาํหนดมาตราส่วนให ้ 

5. แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัการวดั 

ความยาว ความสูง และ

ระยะทาง 

 

 

 

1. การวดัความยาว และระยะทาง 

 

 

2. การเลือกเครื�องวดัและหน่วยวดั

ความยาว      ความสูง หรือ

ระยะทาง    ที�เหมาะสม 

 

3. การเปลี�ยนหน่วยการวดั 

 

 

 

 

4. มาตราส่วน 

 

 

5. โจทยปั์ญหาเกี�ยวกบัการวดั 

ความยาว ความสูง และ

ระยะทาง 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

การชั�งและการตวง 

1. เลือกหน่วยการชั�ง การตวง     

ที�เป็นมาตรฐานใหเ้หมาะสม

กบัสิ�งที�จะชั�งและตวง 

2. เปลี�ยนหน่วยการชั�ง การตวง 

การหาพื�นที� 

1. หาพื�นที�และความยาวรอบรูป

ของรูปเรขาคณิต 

2. แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัการหา

พื�นที�ของรูปเรขาคณิต 

ปริมาตรและความจุ 

1. หาปริมาตรและความจุของ 

ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉากและ

แกปั้ญหา 

2. บอกความสมัพนัธ ์ระหว่าง

หน่วยของปริมาตร หรือ  

หน่วยของความจุ  

ทิศและแผนผงั 

1.  บอกชื�อและทิศทางของทิศ  

ทั�งแปด 

2.  อ่าน เขียนแผนผงัแสดง

ตาํแหน่งของสิ�งต่างๆ และ

แผนผงัแสดงการเดินทางโดย

ใชม้าตราส่วน 

เงิน 

1.  เขียนและอ่านจาํนวนเงินโดย

ใชจุ้ดทศนิยมกาํหนดหน่วย

จาํนวนเต็มและเศษของหน่วย  

2.  เปรียบเทียบจาํนวนเงินและ

แลกเงิน 

 

1. เลือกหน่วยการชั�ง การตวง ที�

เป็นมาตรฐานใหเ้หมาะสม 

 

2. เปลี�ยนหน่วยการชั�ง การตวง 

 

1. หาพื�นที�และความยาวรอบรูป

ของรูปเรขาคณิต 

2. โจทยปั์ญหาของการหาพื�นที�

ของรูปเรขาคณิต 

 

1. การหาปริมาตรและความจุของ

ทรงสี�เหลี�ยมมุมฉากและการ

แกปั้ญหา 

2. ความสมัพนัธ ์ระหว่างหน่วย

ของปริมาตร หรือหน่วยของ

ความจุ 

 

1. การบอกชื�อและทิศทางของทิศ

ทั�งแปด 

2. การอ่าน เขียนแผนผงัแสดง

ตาํแหน่งของสิ�งต่างๆ และ

แผนผงั  แสดงการเดินทาง          

โดยใชม้าตราส่วน 

 

1. การเขียนและการอ่านจาํนวน

เงิน 

 

2. การเปรียบเทียบจาํนวนเงินและ

แลกเปลี�ยนเงินตรา 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

3.  แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเงินได ้

4. อ่านและเขียนบนัทึก               

รายรับ-รายจ่าย 

อุณหภูมิ 

1. การวดัอุณหภูมิเป็นองศา-            

ฟาเรนไฮต ์และองศาเซลเซียส 

2.  เปลี�ยนหน่วยการวดัอุณหภูม ิ

เวลา 

1. บอก เขียนและอ่านเวลา      

จากหนา้ปัดนาฬิกาได ้            

โดยใชจุ้ดทศนิยมกาํหนด

หน่วยชั�วโมงและนาที 

2.  อ่านบนัทึกเวลา และบนัทึก

กิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ 

โดยระบุเวลา 

3. เปลี�ยนหน่วยเวลาจากหน่วย

ใหญ่เป็นหน่วยยอ่ยและจาก

หน่วยยอ่ยเป็นหน่วยใหญ่ได ้

4.  แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเวลา 

การคาดคะเน 

1.  คาดคะเนเกี�ยวกบัความยาว

พื�นที�  ปริมาตร  ความจุ 

นํ� าหนกั และเวลา 

3.  การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัเงิน 

4.  การอ่านและบนัทึกรายรับ-

รายจ่าย 

 

1. การวดัอุณหภูมิเป็นองศา-                   

ฟาเรนไฮต ์และองศาเซลเซียส 

2. การเปลี�ยนหน่วยการวดั 

 

1. บอกและเขียนเวลาจากหนา้ปัด

นาฬิกา 

 

 

2.  การอ่านตารางเวลา     และการ

บนัทึกเหตุการณ์   หรือ

กิจกรรม 

3.  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วย

เวลา 

 

4.  การแกปั้ญหาเกี�ยวกบัเวลา 

 

1.  การคาดคะเนเกี�ยวกบัความยาว

พื�นที� ปริมาตร ความจุ นํ� าหนกั 

และเวลา 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

6 เรขาคณิต   1. จาํแนกชนิดของรูปเรขาคณิต

สองมิติและสามมิติ 

2.  เขา้ใจลกัษณะของลกูบาศก์

และนาํไปใช ้

3.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ   

และประดิษฐรู์ปเรขาคณิต 

สามมิติ 

1.  ชนิดของรูปเรขาคณิต  สองมิติ

และสามมิติ 

2.  ลกูบาศก ์

 

3.  การประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสอง

มิติ หรือสามมิติ 

1 

 

1 

 

3 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

7 สถิติ  1. เก็บรวบรวมขอ้มลูเพื�อตอบ

คาํถามโดยใชก้ารสงัเกต     

การสาํรวจ และการทดลอง 

2. อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ

และแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบ 

 

3. อ่านและเขียนกราฟเสน้ 

4. อ่านและเขียนแผนภูมิ                 

รูปวงกลม 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลู   การ

จาํแนกขอ้มลูโดยการสงัเกต 

และการสาํรวจ  

2. การอ่าน การเขียนและ

เปรียบเทียบแผนภูมิรูปภาพ 

และแผนภูมิแท่ง 

3. การอ่านและการเขียนกราฟเสน้ 

4. การอ่านแผนภูมรูิปวงกลม 

3 

 

 

3 

 

 

2 

2 

 

8 ความน่าจะเป็น

เบื�องตน้   

อภิปรายเหตุการณ์เพื�อสร้าง

ความคุน้เคยกบัคาํที�มคีวามหมาย

เช่นเดียวกบัคาํว่า “แน่นอน” 

“อาจจะเกิดขึ�น หรือไม่เกิดขึ�น” 

“เป็นไปไม่ได”้ และรู้จกัใชค้าํ

เหล่านี�  

 

โอกาสและเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ�น

แน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ�นหรือ

อาจจะไม่เกิดขึ�นหรือเป็นไปไม่ได ้

5 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา พค�����  คณติศาสตร์ จาํนวน  �  หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลข

ยกกาํลงั อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ การวดั ปริมาตรและพื�นที�ผวิ คู่อนัดบัและ

กราฟ ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิตสามมติิ สถิติและ

ความน่าจะเป็น 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 จาํนวนและการดําเนินการ  จาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ และศนูย ์การเปรียบเทียบจาํนวนเต็ม การ

บวก ลบ คณูและหารจาํนวนเต็ม สมบติัของจาํนวนเต็มและการนาํไปใช ้

 เศษส่วนและทศนิยม ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม การเขียนเศษส่วนและทศนิยม  และ

เขียนทศนิยมซํ�าเป็นเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  เศษส่วนและ

ทศนิยม โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์เกี�ยวกบัเศษส่วนและทศนิยม 

 เลขยกกาํลงั ความหมายของเลขยกกาํลงั  การเขียนแสดงจาํนวนในรูปสญักรณ์วิทยาศาสตร์  การ

คูณ และการหารเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนั และเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

 อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัอตัราส่วน สดัส่วนและร้อยละ 

การวดั หน่วยความยาว พื�นที� การหาพื�นที�ของรูปเรขาคณิต การแกปั้ญหา หรือสถานการณ์ในชีวติ 

ประจาํวนั โดยใชค้วามรู้เกี�ยวกบัพื�นที�และการคาดคะเน 

 ปริมาตรและพื�นที�ผวิ การหาพื�นที�ผวิ และปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก การหาปริมาตรของ

พีระมิด  กรวย  และทรงกลม  การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร  การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัพื�นที�ผวิ  และ

ปริมาตร 

 คู่อนัดบัและกราฟ  คู่อนัดบัและกราฟ การนาํไปใช ้

ความสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณติสองมติแิละสามมติ ิภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที�เกิดจากการคลี�รูป

เรขาคณิตสามมิติ  ภาพที�ไดจ้ากการมองทางดา้นหนา้  ดา้นขา้งหรือดา้นบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาด     

หรือประดิษฐรู์ปเรขาคณิตที�ประกอบขึ�นจากลกูบาศก ์

 สถิต ิ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การนาํเสนอขอ้มลู การหาค่ากลางของขอ้มลู การเลือกใชค่้ากลางของ

ขอ้มลู การอ่าน การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มลู การใชข้อ้มลูสารสนเทศ 

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และการนาํไปใช ้

 การใช้ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ในงานอาชีพ   การนาํทกัษะทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต ์

ใชใ้นการประกอบอาชีพในสงัคม 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ โดยการปฏิบติัจริง 

ทดลอง   สรุป รายงาน เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ การแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การสื�อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการ

เรียนรู้สิ�งต่าง ๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์   รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์    

สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มวีิจารณญาณและมีความ

เชื�อมั�นในตนเอง 

 

การวดัและประเมนิผล   

 ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พค����� คณติศาสตร์  จาํนวน  �  หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลข

ยกกาํลงั อตัราส่วนสดัส่วน และร้อยละ การวดั ปริมาตรและพื�นที�ผวิ คู่อนัดบัและ

กราฟ ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิตสามมติิ สถิติและ

ความน่าจะเป็น 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 จาํนวนและ    

การดาํเนินการ  

 

1. ระบุหรือยกตวัอยา่งจาํนวนเต็ม

บวก จาํนวนเต็มลบ และศนูย ์

2. เปรียบเทียบจาํนวนเต็ม 

3. บวก ลบ คณู หาร จาํนวนเต็ม     

และอธิบายผลที�เกิดขึ�น 

4. บอกสมบติัของจาํนวนเต็ม

และ      นาํความรู้เกี�ยวกบั

สมบติัของจาํนวนเต็มไปใช ้

1. จาํนวนเต็มบวก จาํนวนเต็มลบ 

และศนูย ์

2. การเปรียบเทียบจาํนวนเต็ม 

3. การบวก ลบ คูณ และหาร

จาํนวนเต็ม 

4. สมบติัของจาํนวนเต็มและการ

นาํไปใช ้

3 

 

3 

13 

 

6 

2 เศษส่วนและ

ทศนิยม  

 

1. บอกความหมายของเศษส่วน         

และทศนิยม 

2. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

และเขียนทศนิยมซํ�าในรูป

เศษส่วน 

3. เปรียบเทียบเศษส่วนและ

ทศนิยม 

4. บวก ลบ คณู หาร เศษส่วน

และทศนิยมได ้และอธิบายผล

ที�เกิดขึ�น 

5. นาํความรู้เกี�ยวกบัเศษส่วนและ

ทศนิยมไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหา 

รวมทั�งสถานการณ์เกี�ยวกบัความ

น่าจะเป็น 

1. ความหมายของเศษส่วนและ

ทศนิยม 

2. การเขียนเศษส่วนดว้ยทศนิยม 

และการเขียนทศนิยมซํ�าเป็น

เศษส่วน 

3. การเปรียบเทียบเศษส่วนและ

ทศนิยม 

4. การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

และทศนิยม 

 

5. โจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์

เกี�ยวกบัการบวก ลบ คูณ หาร

เศษส่วนและทศนิยม 

1 

 

2 

 

 

2 

 

6 

 

 

6 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

3 เลขยกกาํลงั   

 

1. บอกความหมายและเขียนเลข       

ยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็น

จาํนวนเต็มแทนจาํนวนที�

กาํหนดให ้

2. บอกและนาํเลขยกกาํลงัมาใช ้     

ในการเขียนแสดงจาํนวน                    

ในรูปสญักรณ์วิทยาศาสตร์ 

3. คูณและหารของเลขยกกาํลงั              

ที�มีฐานเดียวกนั และเลขชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

1. ความหมายและการเขียนเลข

ยกกาํลงั 

 

 

2. การเขียนแสดงจาํนวน ใน

รูปสญักรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

3. การคณูและการหารเลขยก

กาํลงัที�มีฐานเดียวกนั และเลข

ชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

2 

 

 

 

4 

 

 

7 

4 อตัราส่วนและ 

ร้อยละ  

 

1. กาํหนดอตัราส่วน 

2. คาํนวณสดัส่วน 

�. หาค่าของร้อยละ 

4. แกโ้จทยปั์ญหาในสถานการณ์  

ต่างๆ เกี�ยวกบัอตัราส่วน 

สดัส่วน และร้อยละ 

1. อตัราส่วน 

2. สดัส่วน 

3. ร้อยละ 

4. การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบั

อตัราส่วน สดัส่วนและร้อยละ 

5 

3 

5 

7 

5 การวดั  1. เปรียบเทียบหน่วยความยาว

พื�นที�ในระบบเดียวกนัและ 

ต่างระบบ 

2. เลือกใชห้น่วยการวดัเกี�ยวกบั   

ความยาวและพื�นที�ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

3. หาพื�นที�ของรูปเรขาคณิต 

4. แกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัพื�นที�

สถานการณ์ต่าง  ๆใน

ชีวิตประจาํวนั 

5. อธิบายวิธีการคาดคะเนและนาํ

วิธีการไปใชใ้นการคาดคะเน

เวลา ระยะทาง ขนาด นํ� าหนกั 

 

1. การเปรียบเทียบหน่วยความ

ยาวพื�นที� 

 

2.  การเลือกใชห้น่วยการวดัเกี�ยวกบั

ความยาวและพื�นที� 

 

3. การหาพื�นที�ของรูปเรขาคณิต 

4. การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบัพื�นที�

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ

 

5. การคาดคะเนเวลา ระยะทาง 

ขนาด นํ� าหนกั 

1 

 

 

1 

 

 

2 

� 

 

 

2 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

6 ปริมาตรและ

พื�นที�ผวิ  

1. อธิบายลกัษณะและสมบติัของ

ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 

กรวย ทรงกลม  หาปริมาตร

และพื�นที�ผวิของปริซึม 

2. หาปริมาตรและพื�นที�ผวิของ

ทรงกระบอก 

3. หาปริมาตรของพีระมดิ กรวย             

และทรงกลม 

4. เปรียบเทียบหน่วย ความจุ 

หรือหน่วยปริมาตรในระบบ

เดียวกนัหรือต่างระบบ และ

เลือกใชห้น่วยการวดัเกี�ยวกบั

ความจุหรือปริมาตรไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

5. ใชค้วามรู้เกี�ยวกบัปริมาตรและ

พื�นที�ผวิ แกปั้ญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ  

6. ใชก้ารคาดคะเนเกี�ยวกบั

ปริมาตรและพื�นที�ผวิใน

สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. ลกัษณะสมบติัและการหา

พื�นที�ผวิและปริมาตรของ            

ปริซึม 

 

2. การหาปริมาตรและพื�นที�ผวิ

ของทรงกระบอก 

3. การหาปริมาตรของพีระมิด 

กรวยและทรงกลม 

4. การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร 

 

 

 

 

 

5. การแกโ้จทยปั์ญหาเกี�ยวกบั

ปริมาตรและพื�นที�ผวิ 

 

6.  การคาดคะเนปริมาตรและ

พื�นที�ผวิ 

 

3 

 

 

 

2 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

7 คู่อนัดบัและ

กราฟ  

1. อ่านและอธิบายความหมายคู่

อนัดบั 

2. อ่านและแปลความหมายกราฟ          

บนระนาบพกิดัฉากที�

กาํหนดให ้

3. เขียนกราฟแสดงความ

เกี�ยวขอ้ง ของปริมาณสองชุด

ที�กาํหนดให ้

 

1. คู่อนัดบั 

 

2. กราฟ 

 

 

3. การนาํคู่อนัดบัและกราฟไปใช ้

2 

 

3 

 

 

3 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

8 ความสมัพนัธ์

ระหว่างรูป

เรขาคณิตสอง

มิติและสามมิติ 

 

1. อธิบายลกัษณะของรูป

เรขาคณิตสามมิติจากภาพสอง

มิติที�กาํหนดให ้

2. ระบุภาพสองมิติที�ไดจ้ากการ

มองดา้นหนา้  ดา้นขา้ง  

ดา้นบน ของรูปเรขาคณิต              

สามมิติ ที�กาํหนดให ้

3. วาดหรือประดิษฐรู์ปเรขาคณิต        

ที�ประกอบขึ�นจากลกูบาศก ์              

เมื�อกาํหนดภาพสองมิติที�ได ้              

จากการมองทางดา้นหนา้                       

ดา้นขา้ง  หรือดา้นบน 

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที�

เกิดจากการคลี�รูปเรขาคณิต

สามมิติ 

2. ภาพของมิติที�ไดจ้ากการมอง

ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง หรือ

ดา้นบนของรูปเรขาคณิตสาม

มิติ 

3. การวาดหรือประดิษฐรู์ป

เรขาคณิตที�ประกอบขึ�นจาก

ลกูบาศก ์

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

9 สถิติ  1. เก็บรวบรวมขอ้มลูที�เหมาะสม 

2. นาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบที�

เหมาะสม 

3. การหาค่ากลางของขอ้มลูที�          

ไม่แจกแจงความถี� 

4. เลือกและใชค่้ากลางของขอ้มลู      

ที�กาํหนดใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. อ่าน แปลความหมาย และ

วิเคราะห์ขอ้มลู จากการ

นาํเสนอขอ้มลูที�กาํหนดให ้

6. อภิปรายและใหข้อ้คิดเห็น             

เกี�ยวกบัขอ้มลูข่าวสารทาง

สถิติที�สมเหตุสมผล 

1. การรวบรวมขอ้มลู 

2. การนาํเสนอขอ้มลู 

 

3. การหาค่ากลางของขอ้มลู 

 

4. การเลือกใชค่้ากลางของขอ้มลู 

 

5. การอ่าน การแปลความหมาย

และการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

6. การใชข้อ้มลูสารสนเทศ 

 

2 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

2 

10 ความน่าจะเป็น 

 

1. อธิบายเกี�ยวกบัการทดลองสุ่ม

และเหตุการณ์ได ้

2. หาค่าความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ได ้

 

1. การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์ 

 

2. การหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

 

3 

 

5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

3. ใชค้วามรู้เกี�ยวกบัความน่าจะ

เป็นในการคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล 

3. การนาํความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ต่างๆ ไปใช ้

 

5 

�� การใชท้กัษะ

กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์

ในงานอาชีพ 

�. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพใน

สงัคมที�ใชท้กัษะทาง

คณิตศาสตร์ 

�. มีความสามารถในการ

เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง

คณิตศาสตร์กบังานอาชีพได ้

�. ลกัษณะประเภทของงานอาชีพ

ที�ใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์ 

 

�. การนาํความรู้ทาง คณิตศาสตร์

ไป เชื�อมโยงกบังานอาชีพ 

ในสงัคม 

� 

 

 

� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา พค����� คณติศาสตร์ จาํนวน  �  หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ เลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ เซต และการใหเ้หตุผล อตัราส่วน ตรีโกณมิติ และการ

นาํไปใช ้ การใชเ้ครื�องมือและการออกแบบผลิตภณัฑ ์สถิติเบื�องตน้และความ

น่าจะเป็น 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

 จาํนวนและการดําเนินการ    จาํนวนจริง สมบติัของจาํนวนจริงเกี�ยวกบัการบวกและการคูณ สมบติั

การเท่ากนั และการไม่เท่ากนั ค่าสมับูรณ์ 

 เลขยกกาํลงัที�มเีลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ  การบวก  การลบ  การคณู  การหาร  จาํนวนที�มีเลขชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ และจาํนวนจริงที�อยูใ่นรูปกรณฑ ์

 เซต เซต การดาํเนินการของเซต แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์และการแกปั้ญหา 

 การให้เหตุผล การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั การอา้งเหตุผล 

อตัราส่วนตรีโกณมติแิละการนําไปใช้ อตัราส่วนตรีโกณมติิ อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 

และ 60 การนาํอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใชใ้นการแกปั้ญหาเกี�ยวกบัการหาระยะทางและความสูง 

 การใช้เครื�องมอืและการออกแบบผลติภัณฑ์ การสร้างรูปทางเรขาคณิตโดยใชเ้ครื�องมือและการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์

สถิตเิบื�องต้น การวิเคราะห์ขอ้มลูเบื�องตน้ การหาค่ากลางของขอ้มลูโดยใชค่้าเฉลี�ยเลขคณิต มธัย

ฐานและฐานนิยม และการนาํเสนอขอ้มลู 

ความน่าจะเป็น กฎเกณฑเ์บื�องตน้เกี�ยวกบัการนบั ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

การใช้ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ในงานอาชีพ    นาํทกัษะทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ช้

ใน 

การประกอบอาชีพในสงัคมและในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ โดยการปฏิบติัจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน เพื�อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดคาํนวณ  การแกปั้ญหาการใหเ้หตุผล การสื�อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการที�ไดไ้ปใชใ้นการ

เรียนรู้สิ�งต่างๆ และใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั�งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ 

สามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื�อมั�นใน

ตนเอง 
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การวดัและประเมนิผล   

 ใชว้ิธีการที�หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาและทกัษะที�ตอ้งการวดั 

รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พค����� คณติศาสตร์ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ เลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ เซต และการใหเ้หตุผล อตัราส่วน ตรีโกณมิติ และการ

นาํไปใช ้ การใชเ้ครื�องมือและการออกแบบผลิตภณัฑ ์สถิติเบื�องตน้และความ

น่าจะเป็น 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 จาํนวนและการ

ดาํเนินการ  

 

1. แสดงความสมัพนัธข์องจาํนวน

ต่างๆ ในระบบจาํนวนจริง 

2. อธิบายความหมายและหา

ผลลพัธที์�เกิดจากการบวก     

การลบ การคูณ และการหาร

จาํนวนจริง  

3. อธิบายสมบติัของจาํนวนจริง       

ที�เกี�ยวกบัการบวก การคูณ     

การเท่ากนั และการไม่เท่ากนั 

และนาํไปใช ้

4. อธิบายเกี�ยวกบัค่าสมับูรณ์ของ

จาํนวนจริงและหาค่าสมับูรณ์

ของจาํนวนจริง 

1. ความสมัพนัธข์องระบบจาํนวน

จริง 

2. สมบติัของการบวก การลบ การ

คูณ และการหาร จาํนวนจริง 

 

 

3. สมบติัการเท่ากนัและการไม่

เท่ากนั 

 

 

4. ค่าสมับูรณ์ 

 

1 

 

7 

 

 

 

� 

 

 

 

5 

 

2 เลขยกกาํลงัที�มี

เลขชี�กาํลงัเป็น

จาํนวนตรรกยะ 

 

1. อธิบายความหมายและบอก 

ความแตกต่างของจาํนวน     

ตรรกยะ และอตรรกยะ 

2. อธิบายเกี�ยวกบัจาํนวนจริงที�อยู่

ในรูปเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงั

เป็นจาํนวนตรรกยะ และ    

จาํนวนจริงในรูปกรณฑ ์

3.  อธิบายความหมายและหา

1. จาํนวนตรรกยะ และอตรรกยะ 

 

 

2. เลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็น

จาํนวนตรรกยะและจาํนวนจริง

ในรูปกรณฑ ์

 

3. การบวก   การลบ  การคูณ การ

1 

 

 

8 

 

 

 

11 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

ผลลพัธที์�เกิดจากการบวก การ

ลบ การคูณ การหาร จาํนวนจริง

ที�อยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�

กาํลงัเป็นจาํนวนตรรกยะ และ     

จาํนวนจริงในรูปกรณฑ ์

หาร จาํนวนที�มีเลขชี�กาํลงัเป็น

จาํนวนตรรกยะ และจาํนวนจริง

ในรูปกรณฑ ์

 

 

3 เซต   1. อธิบายความหมายเกี�ยวกบัเซต 

2. สามารถหายเูนี�ยน              

อินเตอร์เซกชั�นคอมพลีเมนต ์

และผลต่างของเซต 

3. เขียนแผนภาพแทนเซต และ

นาํไปใชแ้กปั้ญหาที�เกี�ยวกบั   

การหาสมาชิกของเซต 

1. เซต  

2. การดาํเนินการของเซต 

 

 

3. แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ และ

การแกปั้ญหา 

 

1 

11 

 

 

8 

 

4 การใหเ้หตุผล  

 

1. อธิบายและใชก้ารใหเ้หตุผล   

แบบอุปนยัและนิรนยั 

2. บอกไดว้่าการอา้งเหตุผล

สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้

แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 

1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและ

นิรนยั 

2. การอา้งเหตุผลโดยใชแ้ผนภาพ

เวนน-์ออยเลอร์ 

 

5 

 

10 

5 อตัราส่วน

ตรีโกณมิติและ

การนาํไปใช ้ 

 

1. อธิบายการหาค่าอตัราส่วน

ตรีโกณมิติ 

2. หาค่าอตัราส่วนตรีโกณมิติ          

ของมุม 30,45และ 60  

3. นาํอตัราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

แกปั้ญหาเกี�ยวกบัระยะทาง     

ความสูง และการวดั 

1. อตัราส่วนตรีโกณมติิ 

 

2. อตัราส่วนตรีโกณมติิ              

ของมุม 30,45และ 60 

3. การนาํอตัราส่วนตรีโกณมิติไป

ใชแ้กปั้ญหาเกี�ยวกบัระยะทาง 

ความสูงและการวดั 

� 

 

5 

 

�� 

6 การใช้

เครื�องมือและ

การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ 

 

1. สร้างรูปทางเรขาคณิตโดยใช้

เครื�องมือ 

2. วิเคราะห์และอธิบาย

ความสมัพนัธร์ะหว่างรูป

ตน้แบบ และรูปที�ไดจ้ากการ

เลื�อนขนานการสะทอ้นและ 

1. การสร้างรูปทางเรขาคณิตโดย

ใชเ้ครื�องมือ 

2. การแปลงทางเรขาคณิต 

-  การเลื�อนขนาน 

-  การหมุน 

-  การสะทอ้น 

5 

 

12 

 

 

 



190 
 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

การหมุน 

3. นาํสมบติัเกี�ยวกบัการเลื�อน

ขนาน การหมุน และการ

สะทอ้นจากการแปลงทาง

คณิตศาสตร์และทางเรขาคณิต

ไปใชใ้นการออกแบบงาน

ศิลปะ 

 

3. การออกแบบสร้างสรรค ์งาน

ศิลปะจากการแปลง   ทาง

คณิตศาสตร์และ ทางเรขาคณิต 

 

8 

 

 

 

 

7 สถิติเบื�องตน้  

      

1. อธิบายขั�นตอนการวิเคราะห์

ขอ้มลูเบื�องตน้ และสามารถ      

นาํผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลู

เบื�องตน้ไปใชใ้นการตดัสินใจ 

2. เลือกใชค่้ากลางที�เหมาะสมกบั

ขอ้มลูที�กาํหนดและ

วตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 

3. นาํเสนอขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั�งการอ่านและ

ตีความหมายจากการนาํเสนอ

ขอ้มลู 

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูเบื�องตน้  

 

 

 

2. การหาค่ากลางของขอ้มลูโดยใช้

ค่าเฉลี�ยเลขคณิต  มธัยฐาน และ

ฐานนิยม 

3. การนาํเสนอขอ้มลู 

 

7 
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10 

� ความน่าจะเป็น  

        

1. หาจาํนวนผลลพัธที์�อาจเกิดขึ�น

ของเหตุการณ์ โดยใชก้ฎเกณฑ์

เบื�องตน้เกี�ยวกบัการนบัและ

แผนภาพตน้ไมอ้ยา่งง่าย 

2. อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

และหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ที�กาํหนดให ้

3. นาํความรู้เกี�ยวกบัความน่าจะ

เป็นไปใชใ้นการคาดการณ์และ

ช่วยในการตดัสินใจ 

 

1. กฎเกณฑเ์บื�องตน้เกี�ยวกบัการ

นบั และแผนภาพตน้ไม ้

 

 

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 

 

3. การนาํความน่าจะเป็นไปใช ้

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

9 การใชท้กัษะ

กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์

ในงานอาชีพ 

�. วิเคราะห์งานอาชีพในสงัคม

และประชาคมอาเซียนที�ใช้

ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

�. มีความสามารถในการเชื�อมโยง

ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

กบังานอาชีพได ้

�. ลกัษณะประเภทของงานอาชีพ

ที�ใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์ 

 

�. การนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์

ไปเชื�อมโยงกบังานอาชีพใน

สงัคมและประชาคมอาเซียน 

� 

 

 

�� 
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วชิาวทิยาศาสตร์ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับช่องทาง                          

ในการประกอบอาชีพ 

แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สิ�งมีชิวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

 

ความสมัพนัธ์ระหว่าง ดวงอาทติย ์โลก 
และดวงจนัทร์ 

 

แรงและการเคลื�อนที�ของแรง 

 

สารเพื�อชีวิต 

โครงการทางวิทยาศาสตร์ 

 

ระบบนิเวศ 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 
และการอนุรักษ ์

 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

 

พลงังานในชีวิตประจาํวนัและ
การอนุรักษพ์ลงังาน 

 
สารเพื�อชีวิต 

 

พลงังานในชีวิตประจาํวนัและ
การอนุรักษพ์ลงังาน 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับช่องทาง                          

ในการประกอบอาชีพ 

แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เซลล ์

 

ดวงดาวเพื�อชีวติ 

 

แรงและการใชป้ระโยชน ์

 

สารเพื�อชีวิต 

โครงการทางวิทยาศาสตร์ 

 

กระบวนการดาํรงชีวิตของพชืและสัตว ์

 
ระบบนิเวศ 

 
โลก บรรยากาศ ปรากกฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

งานและพลงังาน 

 

สารและการจาํแนกสาร 

 

สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต 

 

ธาตุและสารประกอบ 

 
สารละลาย 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ีดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

วิทยาศาสตร์กับช่องทาง                          

ในการประกอบอาชีพ 

แรงและพลงังานเพื�อชีวิต 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เซลล ์

 

ดวงดาวเพื�อชีวิต 

 

แรงและการใชป้ระโยชน ์

 

สารเพื�อชีวิต 

โครงการทางวิทยาศาสตร์ 

 

กระบวนการดาํรงชีวิตของพชืและสัตว ์

 
ระบบนิเวศ 

 
โลก บรรยากาศ ปรากกฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

งานและพลงังาน 

 

สารและการจาํแนกสาร 

 

สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต 

 

ธาตุและสารประกอบ 

 
สารละลาย 

 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� �.�   มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื�นฐานเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ

และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบั

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�น              

สาร  แรง  พลงังาน 

กระบวนการเปลี�ยนแปลง

ของโลก และดาราศาสตร์     

มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

การดาํเนินชีวติ 

�. ใชค้วามรู้และ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

�. จาํแนกสิ�งมีชีวติ 

ในแหล่งที�อยู ่ อธิบาย

ความสมัพนัธข์องกลุ่ม

สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สภาพแวดลอ้มกบัการ

ดาํรงชีวิตของสิ�งมีชีวิต 

ในชุมชนและทอ้งถิ�น 

3.อธิบายความหมาย

ประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติ    

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ 

และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบั

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�นและ

ประเทศ สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี�ยนแปลง

ของโลก และดาราศาสตร์ มี

จิตวิทยาศาสตร์และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน

การดาํเนินชีวิต 

�. ใชค้วามรู้และ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ และทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ได ้  

2. อธิบายเกี�ยวกบัเซลล ์

กระบวนการดาํรงชีวติ

ของพืช และระบบต่างๆ 

ของสตัว ์

3. อธิบายเกี�ยวกบั

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สิ�งมีชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม 

ในระบบนิเวศ                 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ทกัษะ และเห็นคุณค่า

เกี�ยวกบักระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�น

ประเทศและโลก สาร แรง 

พลงังาน กระบวนการ

เปลี�ยนแปลงของโลก และ

ดาราศาสตร์ มีจิต

วิทยาศาสตร์และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน์ในการ

ดาํเนินชีวติ 

 

�. ใชค้วามรู้และ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ การทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์

และนาํผลไปใชไ้ด ้  

2. อธิบายเกี�ยวกบัการ

แบ่งเซลล ์พนัธุกรรมและ

การถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรม การผา่เหล่า 

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  เทคโนโลย ี

ชีวภาพ การใชป้ระโยชน์ 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

การใชแ้ละการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มในชุมชนและ

ทอ้งถิ�นได ้

4.อธิบายเกี�ยวกบั

ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ และการ

พยากรณ์ทางอากาศ 

5. อธิบายเกี�ยวกบัสมบติั

ของสาร การแยกสารสาร

ในชีวิตประจาํวนัและการ

เลือกใชส้ารไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสมและ

ปลอดภยั 

6. อธิบายเกี�ยวกบั

ประเภทของแรง ผลที�เกิด

จากการกระทาํของแรง 

ความดนั แรงลอยตวั แรง

การถ่ายทอดพลงังาน      

การแกปั้ญหา การดูแล

รักษา และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มของทอ้งถิ�น

และประเทศ 

4. อธิบายเกี�ยวกบัโลก 

และบรรยากาศ

ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ การกระทาํของ

มนุษยที์�มีผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงของโลกใน

ปัจจุบนั การป้องกนัภยัที�

เกิดจากปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 

5. อธิบายเกี�ยวกบัสมบติั

ทางกายภาพและทางเคมี

ของสาร การจาํแนกสาร 

และผลกระทบที�เกิดจาก

การใชเ้ทคโนโลย ี

ชีวภาพต่อสงัคม และ

สิ�งแวดลอ้มได ้

3. อธิบายเกี�ยวกบัปัญหา

ที�เกิดจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มในระดบั

ทอ้งถิ�น ประเทศและโลก

ปรากฏการณ์ทาง

ธรณีวิทยาที�มีผลกระทบ

ต่อชีวิต และสิ�งแวดลอ้ม 

วางแผนและปฏิบติั

ร่วมกบัชุมชนเพื�อป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มได ้

4.อธิบายเกี�ยวกบั
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ดึงดูดของโลกแรงเสียด

ทาน และการนาํไปใช ้              

ในชีวิตประจาํวนั 

7. อธิบายเกี�ยวกบั

พลงังานในชีวิต 

ประจาํวนั 

8. อธิบายความสมัพนัธ์

ระหว่างดวงอาทิตย ์โลก 

และดวงจนัทร์ได ้

9. อธิบาย  ออกแบบ 

วางแผน  ทดลอง 

ทดสอบ ปฏิบติัการเรื�อง

ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย 

ของการต่อวงจรไฟฟ้า

แบบอนุกรม แบบขนาน 

แบบผสม ประยกุตแ์ละ

กรด เบส ธาตุ 

สารประกอบ สารละลาย 

และของผสม และใชส้าร

และผลิตภณัฑ ์                       

ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและปลอดภยัต่อ

ชีวิต 

6.อธิบายเกี�ยวกบัแรง 

และการใชป้ระโยชน์ 

ของแรง  

7. อธิบายเกี�ยวกบั

พลงังานไฟฟ้า การต่อ

วงจรไฟฟ้า 

เครื�องใชไ้ฟฟ้าใน

ชีวิตประจาํวนั แสงและ

สมบติัของแสง เลนส์  

ประโยชน์และโทษ   จาก

แสง การเปลี�ยนรูป

โครงสร้างอะตอม 

ตารางธาตุ สมการและ

ปฏิกิริยาเคมีที�พบใน

ชีวิตประจาํวนั 

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั 

และโปรตีน ปิโตรเลียม

และผลิตภณัฑ ์ 

พอลิเมอร์ สารเคมีกบั

ชีวิต การนาํไปใชแ้ละ

ผลกระทบต่อชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้มได ้

5.อธิบายเกี�ยวกบัแรงและ

ความสมัพนัธข์องแรงกบั

การเคลื�อนที�ในสนาม

โนม้ถ่วง สนามแม่เหลก็ 

สนามไฟฟ้า  

การเคลื�อนที�แบบต่างๆ 

และการนาํไปใช้
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เลือกใชค้วามรู้ และ

ทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้

เหมาะสมกบัดา้นบริหาร

จดัการและการบริการ 

เพื�อนาํไปสู่การจดัทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

พลงังาน พลงังาน 

ความร้อนและ

แหล่งกาํเนิด การนาํ

พลงังานไปใชป้ระโยชน์

ในชีวิตประจาํวนั และ

การอนุรักษพ์ลงังานได ้

8. อธิบายเกี�ยวกบัดวงดาว 

และการใชป้ระโยชน ์

9. อธิบาย  ออกแบบ 

วางแผน  ทดลอง 

ทดสอบ ปฏิบติัการเรื�อง

ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย 

ของการต่อวงจรไฟฟ้า

แบบอนุกรม แบบขนาน 

แบบผสม ประยกุตแ์ละ

เลือกใชค้วามรู้ และ

ประโยชน์ได ้

6. อธิบายเกี�ยวกบั สมบติั 

ประโยชน์และมลภาวะ

จากเสียง ประโยชน์และ

โทษของธาตุกมัมนัตรังสี

ต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม

ได ้

7. ศึกษา คน้ควา้และ

อธิบายเกี�ยวกบัการใช้

เทคโนโลยอีวกาศใน

การศึกษาปรากฏการณ์

ต่างๆ บนโลกและใน

อวกาศ 

8. อธิบาย  ออกแบบ 

วางแผน  ทดลอง 

ทดสอบ ปฏิบติัการเรื�อง

ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้

เหมาะสมกบัดา้นบริหาร

จดัการและการบริการ 

เพื�อนาํไปสู่การจดัทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย 

ของการต่อวงจรไฟฟ้า

แบบอนุกรม แบบขนาน 

แบบผสม ประยกุตแ์ละ

เลือกใชค้วามรู้ และ

ทกัษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้

เหมาะสมกบัดา้นบริหาร

จดัการและการบริการ 

เพื�อนาํไปสู่การจดัทาํ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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รายวชิาบังคบั 

สาระความรู้พื�นฐาน 

(วทิยาศาสตร์) 

 

มาตรฐานที� ระดับการศึกษา รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

2.2 

ประถมศึกษา พว11001 วิทยาศาสตร์ 3 

มธัยมศึกษาตอนตน้ พว����� วิทยาศาสตร์ � 

มธัยมศึกษาตอนปลาย พว����� วิทยาศาสตร์ � 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

คาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสิ�งมีชีวติ 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  ในทอ้งถิ�น  สาร  แรง  พลงังาน  กระบวนการเปลี�ยนแปลงของโลก และ

ดาราศาสตร์     มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวติ 

   

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี� 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ�งมชีีวติและสิ�งแวดล้อม 

  สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มและการอนุรักษ ์ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 

3. สารเพื�อชีวติ 

สมบติัของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจาํวนั การเลือกซื�อและการเลือกใชไ้ดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวติ 

แรงและการเคลื�อนที�ของแรง พลงังานในชีวิตประจาํวนั และการอนุรักษพ์ลงังาน 

5. ดาราศาสตร์เพื�อชีวติ  

ความสมัพนัธร์ะหว่างดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ 

6. อาชีพช่างไฟฟ้า 

  ความรู้เกี�ยวกบัช่างไฟฟ้า  การบริหารจดัการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด และทกัษะ มคีวามสามารถในการตดัสินใจ 

นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มจิีตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�เหมาะสม 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
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        ใหผู้เ้รียน ศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จาํแนก อธิบาย อภิปราย นาํเสนอดว้ยการจดั

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   

ประสบการณ์ตรงโดยใชส้ถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผูเ้รียน 

 

การวดัและประเมนิผล 

         ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ์ ทกัษะปฏิบติั รายงานการทดลอง การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมินการนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์  จาํนวน 3 หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ   

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  ในทอ้งถิ�น  สาร  แรง  พลงังาน  กระบวนการ

เปลี�ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิต 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี

1.1 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี

 

 

 

�. อธิบายธรรมชาติและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2. อธิบายกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

�. นาํความรู้ และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้

แกปั้ญหาต่างๆ  

 

�. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 

�. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

6. เลือกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

�. ใชอุ้ปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

บางชนิด 

 

 

 

�.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

�.� ความหมายและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์ 

�.� กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  

�.�.� วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ � ขั�น 

1.2.2 ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ �� ทกัษะ 

1.2.3 เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ � ลกัษณะ 

�.�.� จิตวิทยาศาสตร์ 

�. เทคโนโลย ี

�.� ความหมายและ

ความสาํคญั 

�.� เทคโนโลยกีบัชีวิต 

 

 

�. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 �.� ประเภท 

�.� วิธีใชอุ้ปกรณ์ 

 1.2 โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายประเภท การเลือก

หวัขอ้ วิธีดาํเนินการ และการ

นาํเสนอโครงงาน 

�. นาํความรู้เกี�ยวกบั

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และโครงงานไปใช ้

�. เกิดกระบวนการกลุ่ม 

�. ประเภทของโครงงาน 

�. การเลือกหวัขอ้โครงงาน 

3. การเขียนโครงงาน 

�. การวางแผน และการทาํ

โครงงาน 

�. การนาํเสนอโครงงาน 

� 

2 สิ�งมีชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

2.1 สิ�งมีชีวิต 

 

 

1. บอกลกัษณะและการจดักลุ่ม

ของสิ�งมีชีวิตในทอ้งถิ�น 

2. อธิบายเกี�ยวกบัประเภทของ

พืช ลกัษณะภายนอกและ

หนา้ที�ของราก ลาํตน้ ใบ ดอก 

และผลของพืชทอ้งถิ�นที�

เหมาะสมต่อการดาํรงชีวติใน

สิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างกนั 

3. อธิบายเกี�ยวกบัปัจจยัที�

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของพืช 

4. อธิบายวิธีการขยายพนัธุพ์ืช

ดว้ยวิธีการต่างๆ  

5. จาํแนกพืชในทอ้งถิ�น 

6. อธิบายเกี�ยวกบัประเภท 

โครงสร้าง และหนา้ที�ของสตัว์

ทอ้งถิ�นที�เหมาะสมต่อการ

ดาํรงชีวิตในสิ�งแวดลอ้มที�

แตกต่างกนั 

7. อธิบายเกี�ยวกบัปัจจยัที�

 

 

1. ลกัษณะและการจดักลุ่มของ

สิ�งมีชีวิต 

2. พืช 

�.� ประเภทของพืช 

�.� ลกัษณะภายนอกของ

ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช  

�.� หนา้ที�ของส่วนประกอบ

ของพืช 

�.� ปัจจยัที�จาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวิตของพืช 

�.� การขยายพนัธุพ์ืช 

 

�.� พืชในทอ้งถิ�น 

3. สตัว ์

�.� การแบ่งประเภทของสตัว ์ 

�.� โครงสร้างและหนา้ที�ของ

อวยัวะของสตัว ์

�.� ปัจจยัที�จาํเป็นต่อการ

เจริญเติบโตของสตัว ์

 

 

�0 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของ

สตัวแ์ละการนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

8. อธิบายการขยายพนัธุส์ตัว ์และ

นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

�.� การขยายพนัธุส์ตัวแ์ละ

การนาํไปใชป้ระโยชน ์

 2.2 ระบบนิเวศ 1.อธิบายความสมัพนัธข์อง

กลุ่มสิ�งมีชีวิตต่างๆ กบั 

สภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

2. อธิบายความสมัพนัธข์อง

สิ�งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร 

 

 

 

3. อธิบายความสมัพนัธ์

ระหว่างสภาพแวดลอ้มใน

ทอ้งถิ�นกบัการดาํรงชีวิตของ

สิ�งมีชีวิต 

1. ความเป็นอยูข่องสิ�งมีชีวติใน

ทอ้งถิ�น 

�.� แหล่งที�อยูอ่าศยั 

�.� ความสมัพนัธข์อง

สิ�งมีชีวิตกบัสิ�งมีชีวิต 

�.� ความสมัพนัธข์องกลุ่ม

สิ�งมีชีวิต กบัสภาพแวดลอ้ม 

2. ห่วงโซ่อาหาร 

�.� ความสมัพนัธข์อง

สิ�งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร 

�.� การถ่ายทอดพลงังานจาก

ผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สภาพแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต

ของสิ�งมีชีวิต 

�.� สภาพแวดลอ้มที�

เหมาะสมของสิ�งมีชีวิต 

ในแต่ละแหล่งที�อยู่ 

�.� ความสามารถในการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม 

�� 

 2.3 ทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม

และการอนุรักษ ์

1. อธิบายความหมาย และ

ประเภทของทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 

2. อธิบายเกี�ยวกบัการใช้

�. ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.� ความหมายและประเภท 

�.2 การใชท้รัพยากร 

ธรรมชาติในทอ้งถิ�น 

�.� ผลกระทบจากการใช้

1� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบ 

และการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

�. อธิบายความหมาย และ

ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

�. อธิบาย การเปลี�ยนแปลง

สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นและ

เสนอแนวทางป้องกนัและ

แกไ้ข 

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ�น  

�.� การดูแลรักษา 

 

�. สิ�งแวดลอ้ม 

�.� ความหมายและประเภท 

�.� การเปลี�ยนแปลง

สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�น 

�.� การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�น 

2.4 สภาวะโลกร้อน 

สาเหตุและผลกระทบ  

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

โลกร้อน 

 2.4 ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 

�. อธิบายการเกิดเมฆ หมอก 

นํ� าคา้ง ฝน และลกูเห็บ 

 

 

 

 

 

 

 

2. บอกสภาพอากาศของ

ทอ้งถิ�น 

�.การเกิดปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 

�.� เมฆ  

�.� หมอก  

�.� นํ� าคา้ง 

�.�  ฝน  

�.� ลกูเห็บ 

�.� กรณีศกึษานํ� าคา้งแข็ง 

สาเหตุและผลกระทบ 

�. การรายงานสภาพอากาศของ

ทอ้งถิ�น 

� 

3 

 

 

 

 

 

สารเพื�อชีวิต 

3.1 สารและสมบติั

ของสาร 

 

�. อธิบายความหมาย

ความสาํคญัและความจาํเป็น

ในการใชส้าร 

�. อธิบายสมบติัทั�วไปของสาร 

�. จาํแนกสารโดยใชส้ถานะ

 

�. ความหมาย ความสาํคญัและ

ความจาํเป็นในการใชส้าร 

 

�. สมบติัทั�วไปของสาร 

�. สถานะของสาร 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

และการจดัเรียงอนุภาค 

�. อธิบายปัจจยัที�มีผลต่อการ

เปลี�ยนสถานะของสาร 

�. การจดัเรียงอนุภาคของสาร 

�. ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยน

สถานะของสาร 

 3.2 การแยกสาร �. อธิบายวิธีการและ

กระบวนการแยกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. เลือกใชว้ิธีการแยกสารที�

เหมาะสม และนาํมาใช ้

�. การแยกสาร 

�.� การกรองแบบ  ต่าง ๆ 

1.� การกลั�น 

1.� การระเหย 

1.� การตกตะกอน 

1.� การตกผลึก 

1.� การกลั�นลาํดบัส่วน 

1.� การระเหิดหรือการระเหย

แหง้ 

1.� โครมาโตกราฟี 

�. การแยกสารที�ใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

�� 

 3.3 สารใน

ชีวิตประจาํวนั 

�. อธิบายสมบติัของสารที�

นาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

�. อธิบายการเขา้สู่ร่างกายของสาร 

�. จาํแนกประเภทของสาร และ

ผลิตภณัฑที์�พบในชีวิตประจาํวนั 

 

�. อธิบายวิธีการใชส้ารใน

ชีวิตประจาํวนับางชนิดและ

ผลกระทบที�เกิดต่อชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

�. สมบติัของสารที�ใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

�. การเขา้สู่ร่างกายของสาร 

�. ประเภทของสารที�พบใน

ชีวิตประจาํวนั 

 

�. สาร และผลิตภณัฑข์องสารที�

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

�.� สารทาํความสะอาด 

�.� สารทางการเกษตร 

4.3 ยารักษาโรค 

�.� สารปรุงแต่ง และสาร

ปนเปื� อน 

�.� ผลิตภณัฑเ์สริม 

ความงาม 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

�. เลือกซื�อและเลือกใชส้ารได้

ถกูตอ้ง และเหมาะสม 

� ผลกระทบที�เกิดจากการใช้

สารต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

�.การเลือกซื�อ และการเลือก 

ใชส้าร 

4 แรงและพลงังาน 

เพื�อชีวิต 

4.1 แรงและการ

เคลื�อนที�ของแรง 

 

 

1. อธิบายความหมาย หน่วย 

ประเภทของแรง ผลที�เกิดจาก

การกระทาํของแรง ความดนั 

แรงลอยตวั แรงดึงดูดของโลก 

และแรงเสียดทาน 

�. การนาํแรงและการเคลื�อนที�

ของแรงไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั 

 

 

1. ความหมาย  หน่วย และ

ประเภทของแรง  

�. ผลของแรงที�กระทาํต่อวตัถุ 

และประโยชน์ของแรง 

3. ความดนั  

�.� ความหมาย 

�.� ความดนัของของเหลว  

�.� ความดนัของอากาศ  

�.� แรงลอยตวั 

�. แรงดึงดูดของโลกความหมาย 

ประโยชน์และโทษของแรงดึงดูด

ของโลก 

 

 

�. แรงเสียดทาน 

�.� ความหมาย ประโยชน์

และโทษของแรงเสียดทาน 

�.� การนาํแรงเสียดทานไปใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

 

 

5-�� 

 4.2 พลงังานใน

ชีวิตประจาํวนั และ

การอนุรักษพ์ลงังาน 

1. อธิบายประเภทของพลงังาน

ที�เกี�ยวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

2. อธิบายวิธีการใชไ้ฟฟ้าใน

บา้น และต่อวงจรไฟฟ้า 

อยา่งง่าย 

1. พลงังาน และประเภทของ

พลงังานที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2 . พลงังานไฟฟ้า  

�.� แหล่งกาํเนิด  

�.� การเปลี�ยนรูป   

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

�. อธิบายเกี�ยวกบัการประหยดั 

และอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 

4. บอกคุณสมบติัของแสงและ

อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

จากแสง 

 

 

5. บอกคุณสมบติัของเสียงและ

การป้องกนัมลภาวะของเสียง 

6. บอกคุณสมบติัและชนิดของ 

พลงังานทดแทนในชีวิต 

ประจาํวนั 

�.� ไฟฟ้าในบา้นวงจรไฟฟ้า

อยา่งง่าย  

�.� ความปลอดภยัในการใช้

ไฟฟ้าในครัวเรือน 

�.� การประหยดัและอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้า 

3. พลงังานแสง  

�.� แหล่งกาํเนิดแสง  

�.� สมบติัของแสง  

�.� ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ของแสง 

4. พลงังานเสียง  

�.� การเกิด และสมบติัของ

เสียง  

�.� ความดงั และอนัตรายที�

เกิดจากเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ดวงอาทิตย ์โลก และ

ดวงจนัทร์ 

อธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย ์

และดวงจนัทร์ที�มีผลต่อการ

เกิดปรากฏการณ์ทางดารา

ศาสตร์บนโลก และการ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

1. การเกิดกลางวนั กลางคืน 

2. การเกิดขา้งขึ�น ขา้งแรม 

3. การเกิดสุริยปุราคา และ

จนัทรุปราคา 

4. การเกิดฤดูกาล 

5. การเกิดลมบก ลมทะเล 

 

5 

6 อาชีพช่างไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : บูรณา

การใชเ้วลาการเรียน

การสอนในมาตรฐาน

การเรียนรู้เรื�อง แรง

และพลงังานเพื�อชีวิต 

ในหวัขอ้ พลงังาน

ไฟฟ้า 10 ชั�งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  

ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการ

เรื�องไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของ

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

แบบขนาน แบบผสม ประยกุต์

และเลือกใชค้วามรู้ และทกัษะ

�. ประเภทของไฟฟ้า   

�. วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือช่าง

ไฟฟ้า 

�. วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้น

วงจรไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

�. กฎของโอห์ม 

�. การเดินสายไฟฟ้าอยา่งง่าย 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

อาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสม

กบัดา้นบริหารจดัการและการ

บริการ 

�. การใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าอยา่ง

ง่าย 

�. ความปลอดภยัและอุบติัเหตุ

จากอาชีพช่างไฟฟ้า 

�. การบริหารจดัการและการ

บริการ 

�. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

��. คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�นและประเทศ สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี�ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการ

ดาํเนินชีวติ 

  

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี� 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

        ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ�งมชีีวติและสิ�งแวดล้อม 

       เซลล ์กระบวนการดาํรงชีวติของพืชและสตัว ์ระบบนิเวศ โลก  บรรยากาศ  ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  

3. สารเพื�อชีวติ 

 การจาํแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภณัฑใ์นชีวิต 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวติ 

แรงและการใชป้ระโยชนข์องแรง งานและพลงังาน 

5. ดาราศาสตร์เพื�อชีวติ  

 ดวงดาวกบัชีวิต 

6. อาชีพช่างไฟฟ้า 

  ความรู้เกี�ยวกบัช่างไฟฟ้า  การบริหารจดัการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด และทกัษะ  มีความสามารถในการตดัสินใจ นาํ

ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�เหมาะสม 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ใหผู้เ้รียน ศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จาํแนก อธิบาย อภิปราย  นาํเสนอดว้ยการ

จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพบกลุ่ม  การสอนเสริม  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การรายงาน  การศกึษา จาก

แหล่งเรียนรู้  ประสบการณ์ตรงโดยใชส้ถานการณ์จริง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  และประสบการณ์จาก

ผูเ้รียน 

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินจากการสงัเกต  การอภิปราย  การสมัภาษณ์  ทกัษะปฏิบติั  รายงานการทดลอง    การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ผลงาน  การทดสอบ  การประเมิน   การนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานที�การเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�นและประเทศ สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี�ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการ

ดาํเนินชีวติ 

 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี

1.1 กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

�. อธิบายธรรมชาติและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 

 

�. อธิบายกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ 

�. นาํความรู้ และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหา

ต่างๆ  

�. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 

�. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

และความสมัพนัธข์องเทคโนโลยี

 

 

 

�. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

�.� ความหมายและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

�.� กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

�.�.�วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ � ขั�น  

1.2.2 ทกัษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ �� ทกัษะ  

 

 

1.2.3 เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ � ลกัษณะ  

1.2.4 จิตวิทยาศาสตร์ 

�. เทคโนโลย ี

�.� ความหมาย และ

 

 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ต่อชีวิตและสงัคม 

 

�. นาํความรู้ และเลือกใช้

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

�. เลือกใชว้สัดุ และอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

เหมาะสม 

 

ความสมัพนัธข์องวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยต่ีอชีวิตและสงัคม 

�.� ความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

�.� เทคโนโลยกีบัการ

ประกอบอาชีพ และการนาํ

เทคโนโลยไีปใชใ้นชีวิต 

�. วสัดุ และอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 

�.� ประเภทของวสัดุและ

อุปกรณ์ 

�.� วิธีใชว้สัดุ และอุปกรณ์  

 1.2 โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายประเภท เลือกหวัขอ้ 

วางแผน วิธีทาํ นาํเสนอและ

ประโยชนข์องโครงงาน 

�. วางแผนการทาํโครงงาน 

�. ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายและบอกแนวไดใ้นการ

นาํผลจากโครงงานไปใชไ้ด ้

�. นาํความรู้เกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

โครงงานไปใช ้

�. ประเภทของโครงงาน 

�. การเลือกหวัขอ้โครงงาน 

 

�. การวางแผนการกระทาํ

โครงงาน 

�. การนาํเสนอโครงงาน 

 

�. ประโยชนข์องโครงงานเพื�อ

การพฒันาคุณภาพชีวติ 

� 

2 สิ�งมีชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

2.1 เซลล ์

 

 

�. อธิบายลกัษณะ โครงสร้าง 

องคป์ระกอบ และหนา้ที�ของ

เซลล ์

 

�. เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างเซลลพ์ืชและเซลลส์ตัว ์

 

 

�. ลกัษณะ รูปร่างของเซลลพ์ืช

และสตัว ์

�.� สิ�งมีชีวิตเซลลเ์ดียว  

�.� สิ�งมีชีวิตหลายเซลล ์

�. องคป์ระกอบโครงสร้าง และ

หนา้ที�ของเซลลพ์ืชและ 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 เซลลส์ตัว ์

�. กระบวนการที�สารผา่นเซลล ์

�.� การแพร่ 

�.� การออสโมซิส 

 2.2 กระบวนการ

ดาํรงชีวิตของพืช

และสตัว ์

�. อธิบายกระบวนการแพร่และ

ออสโมซิส 

 

�. อธิบายโครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบลาํเลียงในพืช 

 

 

 

 

 

 

�. อธิบายความสาํคญัและปัจจยัที�

จาํเป็นสาํหรับกระบวนการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสง 

 

 

 

�. อธิบายโครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบสืบพนัธุใ์นพืช

ในทอ้งถิ�น 

 

 

 

 

�. อธิบายการทาํงานของระบบ

ต่างๆ ในสตัว ์

�. การดาํรงชีวิตของพืช 

�.� ระบบการลาํเลียงนํ� า 

อาหาร และแร่ธาตุของพืช 

�.� โครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบลาํเลียงนํ� า 

ในพืช 

�.� โครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบลาํเลียงอาหาร

ในพืช 

�.� กระบวนการสงัเคราะห์

ดว้ยแสง 

�.�.�ความสาํคญัของ

กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ย

แสง 

�.�.� ปัจจยัที�จาํเป็น

สาํหรับกระบวนการสงัเคราะห์

ดว้ยแสง 

       �.� ระบบสืบพนัธุใ์นพืช 

�.�.� โครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบสืบพนัธุข์อง

พืชไร้ดอก 

�.�.� โครงสร้างและการ

ทาํงานของระบบสืบพนัธุข์อง

พืชมีดอก 

�. การดาํรงชีวิตของสตัว ์

�.� โครงสร้างและการ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ทาํงานของระบบต่างๆ ของ

สตัว ์

�.�.� ระบบหายใจ 

�.�.� ระบบยอ่ยอาหาร 

�.�.� ระบบขบัถ่าย 

�.�.� ระบบสืบพนัธ ์

ฯลฯ 

 2.3 ระบบนิเวศ �. อธิบายเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์

ของสิ�งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ

ในทอ้งถิ�น และการถ่ายทอด

พลงังาน 

�. อธิบายและเขียนแผนภูมิ แสดง

สายใยอาหารของระบบนิเวศ

ต่างๆ ในทอ้งถิ�น 

�. อธิบายวฏัจกัรของนํ� าและ

คาร์บอน 

�. ความสมัพนัธข์องสิ�งมีชีวติ

ต่างๆ ในระบบนิเวศ 

�. การถ่ายทอดพลงังาน 

 

�. สายใยอาหาร 

 

 

�. วฏัจกัรของนํ� า 

�. วฏัจกัรคาร์บอน 

�� 

 2.4 โลก บรรยากาศ

ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ สิ�งแวด 

ลอ้ม และทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

�. บอกส่วนประกอบและวิธีการ

แบ่งชั�นของโลก 

�. อธิบายการเปลี�ยนแปลงของ

เปลือกโลกโดยกระบวนการต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.โลก 

�.�โลก ส่วนประกอบและ

การแบ่งชั�นของโลก 

�.� ทรัพยากรธรณีใน

ทอ้งถิ�น และประเทศ 

�.� การเปลี�ยนแปลงของ

เปลือกโลก  

�.�.� กระบวนการยกตวั 

และการยบุตวั 

�.�.� การผพุงัอยูก่บัที� 

�.�.� การกร่อน 

�.�.� การพดัพา 

�.�.� การทบัถม 

1.3.6 กรณีศกึษาภยัจาก

�0 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

�. บอกองคป์ระกอบและการแบ่ง

ชั�นบรรยากาศ 

 

 

�. บอกความหมายและ

ความสาํคญัของอุณหภูม ิ

ความชื�นและความกดอากาศ 

�. อธิบายความสมัพนัธข์อง

อุณหภูมิ ความชื�นและความกด

อากาศต่อชีวิตความเป็นอยู ่

 

�. บอกชนิดของลม 

 

 

 

 

 

 

 

�. อธิบายอิทธิพลของลมต่อ 

มนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

�. บอกวิธีการป้องกนัภยัที�เกิด

จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

�. บอกประโยชนข์องการ

พยากรณ์อากาศ 

 

 

การเปลี�ยนแปลงของเปลือก

โลก เช่น แผน่ดินไหว การเกิด 

ปรากฏการณ์สึนาม ิ

�. บรรยากาศ 

�.� ชั�นบรรยากาศ 

องคป์ระกอบและการแบ่งชั�น

บรรยากาศ 

�.� อุณหภูมิ ความชื�น และ

ความกดอากาศในทอ้งถิ�น  

 

�.� ความสมัพนัธข์อง

อุณหภูมิ ความชื�นและความกด

อากาศ ที�มีผลกระทบต่อชีวติ

ความเป็นอยู ่

�. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

�.� ชนิดของลม 

�.�.� ลมมรสุม 

�.�.� ลมพายหุมุน 

เขตร้อน ฯลฯ 

�.�.� กรณีศึกษาการ 

เกิดพายนุากีส  พายงุวงชา้ง 

พายนุาคเล่นนํ� า ฯลฯ 

�.� อิทธิพลของลมต่อ 

มนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

�.� การป้องกนัภยัที�เกิดจาก

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

�.� ความสาํคญัและ

ประโยชนข์องการพยากรณ์

อากาศ 

�. ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

��. อธิบาย เกี�ยวกบัสภาพ ปัญหา 

การใชแ้ละการแกไ้ขสิ�งแวดลอ้ม 

และทรัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถิ�น และประเทศ 

��.อธิบาย สรุปแนวคิดในการ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การ

อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั�งยนื 

สิ�งแวดลอ้ม 

�.� การใชแ้ละปัญหา

เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ของทอ้งถิ�นและประเทศ 

 

�.� การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ�น  

�.�.� ขยะ  

�.�.� นํ� าเสีย  

�.�.� ดินถล่ม  

�.�.� การกดัเซาะชายฝั�ง 

ฯลฯ 

    �.� สภาพสิ�งแวดลอ้มใน

ทอ้งถิ�น และประเทศ 

    �.� ปัญหาและการแกไ้ข

สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นและ

ประเทศ 

    �.� การอนุรักษสิ์�งแวด 

ลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ธรรมชาติอยา่งย ั�งยนื 

4.6 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและ

ผลกระทบ การป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาโลกร้อน 

� สารเพื�อชีวิต 

3.1 สารและการ

จาํแนกสาร 

 

�. อธิบายสมบติัทางกายภาพและ

สมบติัทางเคมี 

 

 

�. อธิบายความแตกต่าง และ

จาํแนกธาตุ สารประกอบ 

 

�.สมบติัของสาร 

�.�สมบติัทางกายภาพ 

ของสาร 

�.�สมบติัทางเคมีของสาร 

�. เกณฑใ์นการจาํแนกสาร 

�.� ใชส้ถานะ 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

สารละลาย และสารผสม 

�. จาํแนกสารโดยใชเ้นื�อสารและ

สถานะเป็นเกณฑ ์

�.� ใชเ้นื�อสาร 

�. สมบติัของธาตุ สารประกอบ 

สารละลาย สารผสม 

 3.2 ธาตุและ

สารประกอบ 

�. อธิบายและจาํแนกธาตุ 

สารประกอบ โลหะ อโลหะ และ

โลหะกึ�งอโลหะ 

 

�. บอกผลกระทบที�เกิดจากธาตุ

กมัมนัตรังสี 

�. อธิบายการเกิดสารประกอบ 

 

 

�. บอกธาตุและสารประกอบที�ใช้

ในชีวิตประจาํวนั 

�. ความหมายและสมบติั 

ของธาตุ กมัมนัตรังสี 

�. สมบติัของโลหะ อโลหะ 

และโลหะกึ�งอโลหะ 

�. ธาตุกมัมนัตรังสี 

 

�. สารประกอบ 

�.� ความหมาย 

�.� การเกิดสารประกอบ 

�.� ธาตุและสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

�� 

 3.3 สารละลาย �. อธิบายสมบติัและองคป์ระกอบ

ของสารละลาย 

 

 

 

 

�. อธิบายปัจจยัที�มีผลต่อการ

ละลายของสาร 

�. หาความเขม้ขน้ของสารละลาย 

�. อธิบายและเตรียมสารละลาย

บางชนิด 

�. อธิบายและจาํแนกกรด เบส 

และเกลือ 

 

�. อธิบายและตรวจสอบความ

เป็นกรด-เบส ของสาร 

�. สารละลาย 

�.� สมบติัของสารละลาย 

และองคป์ระกอบของ

สารละลาย 

�.� ความสามารถในการ

ละลายของสาร 

�.� ปัจจยัที�มีผลต่อการ

ละลายของสาร 

�.� ความเขม้ขน้ของ

สารละลาย 

�.� การเตรียมสารละลาย 

�. กรด-เบส 

�.� ความหมายและสมบติั

ของกรด-เบส และเกลือได ้

�.� ความเป็นกรด-เบสของ

สาร 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. อธิบายการใชก้รด-เบส บาง

ชนิดในชีวิต 

�.� กรด – เบส ของสารใน

ชีวิตประจาํวนั 

�.� กรณีศกึษากรด-เบสที�มี

ผลต่อคุณสมบติัของดิน 

 3.4 สารและ

ผลิตภณัฑใ์นชีวิต 

�. อธิบายสารและสารสงัเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. อธิบายการใชส้ารและ

ผลิตภณัฑข์องสารบางชนิดใน

ชีวิตประจาํวนัและเลือกใช ้

�. อธิบายผลกระทบที�เกิดจากการ

ใชส้าร และผลิตภณัฑที์�มีต่อชีวิต

และสิ�งแวดลอ้ม 

�. สาร 

�.� สารอาหาร 

�.� สารปรุงแต่ง 

�.� สารปนเปื� อน 

�.� สารเจือปน 

�.� สารพิษ 

�. สารสงัเคราะห์ 

�.� ประเภท และการเกิด 

�.� สมบติัและประโยชน ์

�. สารและผลิตภณัฑที์�ใช ้

ในชีวิต 

�. การเลือกใชส้ารในชีวิต 

�. ผลกระทบที�เกิดจากการใช้

สารต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

�� 

4 แรงและพลงังาน 

เพื�อชีวิต 

4.1 แรงและการใช้

ประโยชน ์

 

 

1. ระบุประเภทและความหมาย

ของแรงประเภทต่างๆ  

 

 

2. อธิบายการกระทาํของแรงและ

โมเมนตข์องแรง 

3. บอกระบุประโยชน์ของแรงใน

ชีวิตประจาํวนั 

�. การหาค่าผลจากการกระทบ

 

 

1. แรง 

�.� ความหมายและหน่วย

ของแรง  

�.�ผลการกระทาํของแรง 

2.โมเมนต ์ 

�.� ความหมายและ ชนิด

ของโมเมนต ์

�.� การหาค่าโมเมนต ์

�.� การใชโ้มเมนตใ์น

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ของแรง และโมเมนต ์

�. ใหค้วามรู้ในเรื�องโมเมนตใ์น

ชีวิตประจาํวนั 

ชีวิตประจาํวนั 

 4.2 งานและ

พลงังาน  

1. อธิบายความหมายของงานและ

พลงังานในรูปแบบต่างๆ  

 

2. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  

 

3. ใชก้ฎของโอห์มในการคาํนวณ 

 

 

 

 

�. บอกวิธีการอนุรักษแ์ละ

ประหยดัพลงังาน 

�. อธิบายสมบติัของแสง พลงั 

งานความร้อน และนาํประโยชน ์

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายพลงังานทดแทน และ

เลือกใชไ้ด ้

 

1. ความหมายของงานและ

พลงังาน  

�. รูปของพลงังาน  

�.ไฟฟ้า  

�.� พลงังานไฟฟ้า 

�.� กฎของโอห์ม 

�.� การต่อความตา้นทาน

แบบต่างๆ 

�.� การหาค่าความตา้นทาน 

�.� ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 

�.� การอนุรักษพ์ลงังาน

ไฟฟ้า 

�. แสง 

�.� แสง และสมบติัของแสง 

�.� เลนส์ 

�.� ประโยชน์ และโทษ 

ของแสง 

�. พลงังานความร้อน และ

แหล่งกาํเนิด  

�.� พลงังานความร้อน และ

แหล่งกาํเนิด  

�.� อุณหภูมิ และการวดั  

การขยายตวัของวตัถ ุ

�.� การนาํไปใชป้ระโยชน ์

�.� พลงังานทดแทนและ 

การใชป้ระโยชน ์เช่น 

เอททานอล ไบโอดีเซล 

10-�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 พลงังานนิวเคลียร์ฯลฯ 

5 ดาราศาสตร์เพื�อ

ชีวิต 

ดวงดาวกบัชีวิต 

�. ระบุชื�อของกลุ่มจกัราศ ี

 

 

�. อธิบายวิธีการหาดาวเหนือ 

�. อธิบายการใชแ้ผนที�ดาว 

�. อธิบายประโยชน์จากกลุ่มดาว

ฤกษต่์อการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

�. กลุ่มดาวจกัราศ ี

�. การสงัเกตตาํแหน่งของ                

ดาวฤกษ ์

�. วิธีการหาดาวเหนือ 

�. แผนที�ดาว 

�. การใชป้ระโยชนจ์ากกลุ่ม

ดาวฤกษ ์

�� 

6 อาชีพช่างไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : บูรณา

การใชเ้วลาการ

เรียนการสอนใน

มาตรฐานการ

เรียนรู้เรื�อง แรงและ

พลงังานเพื�อชีวิต 

ในหวัขอ้ พลงังาน

ไฟฟ้า 10 ชั�งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  

ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการเรื�อง

ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของการ

ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบ

ขนาน แบบผสม ประยกุตแ์ละ

เลือกใชค้วามรู้ และทกัษะอาชีพ

ช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสมกบัดา้น

บริหารจดัการและการบริการ 

�. ประเภทของไฟฟ้า   

�. วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือช่าง

ไฟฟ้า 

�. วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้น

วงจรไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

�. กฎของโอห์ม 

�. การเดินสายไฟฟ้าอยา่งง่าย 

�. การใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าอยา่ง

ง่าย 

�. ความปลอดภยัและอุบติัเหตุ

จากอาชีพช่างไฟฟ้า 

�. การบริหารจดัการและการ

บริการ 

�. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

��. คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

10 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์  จาํนวน 5 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานที�การเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�นประเทศและโลก  สาร แรง  พลงังาน  

กระบวนการเปลี�ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการ

ดาํเนินชีวติ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี� 

1. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สิ�งมชีีวติและสิ�งแวดล้อม 

เซลล ์พนัธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยชีีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

3. สารเพื�อชีวติ 

ธาตุและสมบติัของธาตุ  กมัมนัตภาพรังสี   สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี  โปรตีน   

คาร์โบไฮเดรต และไขมนั ปิโตรเลียม  และพอลิเมอร์  สารเคมีกบัชีวติ และสิ�งแวดลอ้ม 

4. แรงและพลงังานเพื�อชีวติ 

  แรง และการเคลื�อนที�  

5. ดาราศาสตร์เพื�อชีวติ  

เทคโนโลยอีวกาศ 

6. อาชีพช่างไฟฟ้า 

  ความรู้เกี�ยวกบัช่างไฟฟ้า  การบริหารจดัการและการบริการ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

       เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  ความคิด    มคีวามสามารถในการตดัสินใจ นาํความรู้ไป

ใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�เหมาะสม 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

        ใหผู้เ้รียนศึกษา  คน้ควา้  สาํรวจ  ตรวจสอบ  ทดลอง  จาํแนก  อธิบาย    นาํเสนอดว้ยการจดั

กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การรายงาน การศกึษาจากแหล่ง

เรียนรู้  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผูเ้รียน 

 

การวดัและประเมนิผล 

        ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ์ ทกัษะปฏิบติั รายงานการทดลอง การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน  การทดสอบ  การประเมิน  การนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา พว�����  วทิยาศาสตร์  จาํนวน  5  หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเห็นคุณค่าเกี�ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

สิ�งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในทอ้งถิ�นประเทศและโลก สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี�ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวทิยาศาสตร์และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน             

การดาํเนินชีวิต 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี

1.1 กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

�. อธิบายธรรมชาติและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

 

2. อธิบายกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

�. นาํความรู้ และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้

แกปั้ญหาต่างๆ  

�. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 

�. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั และความสมัพนัธ์

ของเทคโนโลยต่ีอชีวติ และ

สงัคม 

 

 

 

�. กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

�.� ความหมายและ

ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

�.� กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  

�.�.� วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ � ขั�น  

1.2.2 ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

�� ทกัษะ  

1.2.3 เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ � ลกัษณะ 

�.�.� จิตวิทยาศาสตร์ 

2. เทคโนโลย ี

2.1 ความหมาย และความ 

สาํคญัของเทคโนโลยทีี�

เหมาะสม 

 

 

 

�5 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. นาํความรู้ และเลือกใช้

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.มีทกัษะในการเลือกใชว้สัดุ

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ

สารเคมีได ้

2.2 ความสมัพนัธข์อง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ต่อชีวิต และสงัคม 

�.� ความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

�.� เทคโนโลยกีบัการ

ประกอบอาชีพ และการนาํ

เทคโนโลยไีปใชใ้นชีวิต 

�.�  การเลือกใชเ้ทคโนโลยี

ที�เหมาะสมในการประกอบ

อาชีพกบัการดาํรงชีวิต 

2.� เทคโนโลยพีื�นบา้น 

3. การใชว้สัดุ อุปกรณ์สารเคมี 

และหอ้งปฏิบติัการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 �.� โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายประเภท เลือกหวัขอ้ 

วางแผน วิธีทาํ นาํเสนอและ

ประโยชนข์องโครงงาน 

�. นาํความรู้เกี�ยวกบั

วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และโครงงาน 

ไปใช ้

�. วางแผนการทาํโครงงาน 

�. ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

�. อธิบายและบอกแนวไดใ้น

การนาํผลจากโครงงานไปใช ้

�. นาํความรู้เกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และโครงงานไปใช ้

 

�. ประเภทของโครงงาน 

�. การเลือกหวัขอ้โครงงาน 

 

 

 

 

 

�. การวางแผนการกระทาํ

โครงงาน 

�. การนาํเสนอโครงงาน 

�. ประโยชนข์องโครงงานเพื�อ

การพฒันาคุณภาพชีวติ 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2 สิ�งมีชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

2.1 เซลล ์

 

 

�. อธิบายรูปร่าง ส่วนประกอบ 

ความแตกต่าง ระบบการทาํงาน 

การรักษาดุลยภาพของเซลลพ์ืช

และเซลลส์ตัว ์

�. อธิบายการรักษาดุลยภาพ

ของพืชและสตัว ์และมนุษย ์

และการนาํความรู้ไปใช ้

 

 

�. ศึกษา สืบคน้ขอ้มลู และ

อธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์

แบบไมโทซิล และไมโอซิล 

 

 

 

�. เซลล ์

1.1ระบบการทาํงานของ

เซลลพ์ืชและเซลลส์ตัว ์และการ

รักษาดุลยภาพ 

1.� กลไกและการรักษาดุลย

ภาพของพืช สตัว ์และมนุษย ์

1.3 การป้องกนัดูแลรักษา

ภูมิคุม้กนัร่างกายและการนาํ

ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. กระบวนการแบ่งเซลล ์

2.� การแบ่งเซลลแ์บบ 

ไมโทซิส 

2.� การแบ่งเซลลแ์บบ 

ไมโอซิส 

 

 

20 

 �.� พนัธุกรรมและ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

�. อธิบายกระบวนการถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรม การแปรผนัทาง

พนัธุกรรม การผา่เหล่า และ

การเกิดความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

�. อธิบายลกัษณะทาง

พนัธุกรรมของบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

�. พนัธุกรรม การถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรม การแปรผนัทาง

พนัธุกรรม และการผา่เหล่า 

�. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

�.� กระบวนการถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรม 

�.� การเกิดการผา่เหล่า 

�.� การเกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

�. โรคที�เกิดจากการถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรม และการ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. อธิบายปัจจยัที�ทาํให้

สิ�งแวดลอ้มเกิดการ

เปลี�ยนแปลง 

�. ชนิดพนัธุต่์างถิ�นที�ส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศและ

สิ�งแวดลอ้ม 

 2.3 เทคโนโลย ี

ชีวภาพ 

�. อธิบายเกี�ยวกบั

เทคโนโลยชีีวภาพ ประโยชน์  

�. อธิบายผลของ

เทคโนโลยชีีวภาพต่อชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

 

�. อธิบายบทบาทของภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบั

เทคโนโลยชีีวภาพ 

�.ความหมายและลกัษณะ 

ของเทคโนโลยชีีวภาพ 

�. ปัจจยัที�มีผลต่อ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

�. เทคโนโลยชีีวภาพ  

ในชีวิตประจาํวนั 

�. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบั

เทคโนโลยชีีวภาพ 

�. ประโยชน์และผลกระทบ

ของ 

�.1ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

�.� ชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

�� 

 2.4 ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

�. อธิบายกระบวนการ

เปลี�ยนแปลงแทนที�ของ

สิ�งมีชีวิต 

�. อภิบายการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ

ปัญหาสิ�งแวดลอ้มในระดบั 

ทอ้งถิ�นระดบั ระดบัประเทศ 

และระดบัโลก 

�. อธิบายสาเหตุของปัญหา 

วางแผน และลงมือปฏิบติั 

�. อธิบายป้องกนั แกไ้ข เฝ้า

ระวงั อนุรักษ ์และพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

�. กระบวนการเปลี�ยนแปลง

แทนที�ของสิ�งมีชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้มในชุมชน 

�. การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

ระดบัทอ้งถิ�น ประเทศและ 

ระดบัโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. อธิบายปรากฏการณ์ ของ

ธรณีวิทยาที�มีผลกระทบต่อ

ชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. อธิบายปรากฏการณ์ สภาวะ 

โลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ

ต่อชีวิตมนุษย ์

�. ปรากฏการณ์ทางธรณี 

วิทยาที�มีผลกระทบต่อชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้ม 

�. ปัญหาและผลกระทบของ

ระบบนิเวศและสภาพ

สิ�งแวดลอ้มในชุมชน ทอ้งถิ�น 

ประเทศ และโลก 

�. แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ�งแวดลอ้มในชุมชน 

�. การวางแผนพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

�. การปฏิบติัตน หรือการ

ร่วมมือกบัชุมชนในการป้องกนั 

พฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

8. สภาวะโลกร้อน สาเหตุและ

ผลกระทบ การป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหาโลกร้อน 

3 สารเพื�อชีวิต 

3.1 ธาตุ สมบติัของ

ธาตุ และธาตุ

กมัมนัตรังสี 

 

1. อธิบายทฤษฏี โครงสร้าง

และการจดัเรียงอิเลก็ตรอนใน

อะตอม 

 

 

2. อธิบายสมบติัของธาตุตาม

ตารางธาตุ 

 

 

1. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏี

อะตอม 

2. การจดัเรียงอิเลก็ตรอนใน

อะตอม 

3. การจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ 

4. สมบติัของธาตุตาม 

ตารางธาตุ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

3. บอกประโยชนข์องตาราง

ธาตุ 

4. อธิบายสมบติัธาตุ

กมัมนัตรังสีและกมัมนัตภาพรังสี 

�. บอกประโยชน์ และผลกระทบ 

จากกมัมนัตภาพรังสี 

5. ประโยชนข์องตารางธาตุ 

 

�.ความหมายและการเกิด

กมัมนัตภาพรังสี 

�. ประโยชน์และโทษของ

กมัมนัตภาพรังสี 

�. ผลกระทบของสาร

กมัมนัตรังสี ต่อสิ�งมีชีวติและ

สิ�งแวดลอ้ม  

 3.2 สมการเคมีและ

ปฏิกิริยาเคม ี

�. อธิบายการเกิดสมการเคมี

และปฏิกิริยาเคมี และดุล

สมการเคม ี

 

 

�. อธิบายปัจจยัที�มีผลต่อ

ปฏิกิริยาเคม ี

�. อธิบายผลที�เกิดจากปฏิกิริยา

เคมีต่อชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

1. ความหมายของสมการเคมี 

ปฏิกิริยาเคมี และสญัลกัษณ์ใน

สมการเคม ี

�. การเขียนและการอ่านสมการ

เคมี 

�. ปัจจยัที�มีผลต่อปฏิกิริยาเคม ี

 

�. ปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจาํวนั และผลของ

ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

�� 

 3.3 โปรตีน  

คาร์โบไฮเดรต และ

ไขมนั 

�. อธิบายสมบติั ชนิด ประเภท 

การเกิด และประโยชนข์อง

โปรตีน 

�. อธิบายสมบติั ชนิด ประเภท 

การเกิด และประโยชนข์อง

คาร์โบไฮเดรต 

�. อธิบายสมบติั ชนิด ประเภท 

การเกิด และประโยชนข์อง

ไขมนั 

�. สมบติั ชนิด ประเภท การเกิด 

และประโยชน์ของโปรตีน 

 

�. สมบติั ชนิด ประเภท การเกิด 

และประโยชน์ของ

คาร์โบไฮเดรต 

 

�. สมบติั ชนิด ประเภท การเกิด 

และประโยชน์ของไขมนั 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 3.4 ปิโตรเลียม และ 

พอลิเมอร์ 

1. อธิบายหลกัการกลั�นลาํดบั

ส่วน 

2. บอกผลิตภณัฑแ์ละ

ประโยชนข์องผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม 

3. อธิบายผลกระทบที�เกิดจาก

การใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมได ้

�. อธิบายความหมายประเภท 

ชนิด การเกิดและสมบติัของ 

พอลิเมอร์ 

 

�. อธิบายสมบติัการเกิดและ

ผลกระทบที�เกิดจากการใช้

พลาสติก ยาง ยางสงัเคราะห์ 

เสน้และเสน้ใยสงัเคราะห์ 

�. ปิโตรเลียม 

1.� การกลั�นลาํดบัส่วน 

�.� ผลิตภณัฑที์�ได ้ จากการ

กลั�นปิโตรเลียม 

 

�.3 ผลกระทบของการใช้

ปิโตรเลียม 

�. พอลิเมอร์ 

�.� ความหมาย ประเภท 

ชนิด การเกิดและสมบติัของ 

พอลิเมอร์ 

�.2 พอลิเมอร์ในชีวิต 

ประจาํวนั 

�.�.� พลาสติก 

�.�.� ยางและยาง

สงัเคราะห์ 

�.�.� เสน้ใยธรรมชาติ

และใยสงัเคราะห์ 

�.3 ผลกระทบของการใช ้

พอลิเมอร์ 

�5 

 3.5 สารเคมีกบัชีวิต

และสิ�งแวดลอ้ม 

1. อธิบายความสาํคญัและความ

จาํเป็นที�ตอ้งใชส้ารเคมี 

 

2. อธิบายวิธีการใชส้ารเคมีบาง

ชนิดไดถ้กูตอ้ง 

3. อธิบายผลกระทบที�เกิดจาก

การใชส้ารเคมีได ้

 

 

 

1.ความสาํคญัของสารกบัชีวติ

และสิ�งแวดลอ้ม 

2. ความจาํเป็นที�ตอ้งใชส้ารเคมี 

3. การใชส้ารเคมีที�ถกูตอ้ง 

 

4. ผลกระทบที�เกิดจากการใช ้

สารเคมี 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

4 แรงและพลงังาน 

เพื�อชีวิต  แรงและ

การเคลื�อนที� 

 

 

1. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง

แรงกบัการเคลื�อนที�ในสนาม

โนม้ถ่วง สนามแม่เหลก็และ

สนามไฟฟ้า 

2. ระบุและอธิบายการเคลื�อนที�

ของแรงแบบต่างๆ และการ

นาํไปใชป้ระโยชน ์

 

 

1. แรงและความสมัพนัธ์

ระหว่างแรงกบัการเคลื�อนที�

ของอนุภาค 

 

 

�. ความสมัพนัธร์ะหว่างแรง

และการเคลื�อนที�ของอนุภาคใน

สนามโนม้ถ่วง สนามแม่เหลก็

ไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนั 

 

 

5-�� 

5 ดาราศาสตร์เพื�อชีวิต 

เทคโนโลยอีวกาศ 

 

�. บอกความหมาย ความสาํคญั 

และความเป็นมาของ

เทคโนโลยอีวกาศ 

�. อธิบายและระบุประเภทของ

เทคโนโลยอีวกาศ 

 

 

 

�. อธิบายการนาํเทคโนโลยี

อวกาศมาใชป้ระโยชน ์

 

 

 

�. บอกโครงการสาํรวจอวกาศ

ที�สาํคญัในปัจจุบนั 

 

 

 

�. ความหมายความสาํคญัและ

ความเป็นมาของเทคโนโลยี

อวกาศ 

�. ประเภทของเทคโนโลยี

อวกาศ 

�.� ดาวเทียม 

�.� ยานสาํรวจอวกาศ 

�.� ยานขนส่งอวกาศ 

�.� สถานีทดลองอวกาศ 

�. ประโยชนข์องการใช้

เทคโนโลยอีวกาศ 

�.� ปรากฏการณ์บนโลก 

�.� ปรากฏการณ์ในอวกาศ 

�.โครงการสาํรวจอวกาศที�

สาํคญัในปัจจุบนั  

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

6 อาชีพช่างไฟฟ้า 

(หมายเหตุ : บูรณา

การใชเ้วลาการเรียน

การสอนในมาตรฐาน

การเรียนรู้เรื�อง แรง

และพลงังานเพื�อชีวิต 

ในหวัขอ้ พลงังาน

ไฟฟ้า 10 ชั�งโมง) 

อธิบาย  การออกแบบ วางแผน  

ทดลอง ทดสอบ ปฏิบติัการ

เรื�องไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ

ปลอดภยั  คิด วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของ

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

แบบขนาน แบบผสม ประยกุต์

และเลือกใชค้วามรู้ และทกัษะ

อาชีพช่างไฟฟ้า ใหเ้หมาะสม

กบัดา้นบริหารจดัการและการ

บริการ 

�. ประเภทของไฟฟ้า   

�. วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือช่าง

ไฟฟ้า 

�. วสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้น

วงจรไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

�. กฎของโอห์ม 

�. การเดินสายไฟฟ้าอยา่งง่าย 

�. การใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าอยา่ง

ง่าย 

�. ความปลอดภยัและอุบติัเหตุ

จากอาชีพช่างไฟฟ้า 

�. การบริหารจดัการและการ

บริการ 

�. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 

��. คาํศพัทท์างไฟฟ้า 

10 
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สาระการประกอบอาชีพ 
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คาํชี�แจงสาระการประกอบอาชีพ 

 

  �.  เอกสาร “สาระการประกอบอาชีพ” ประกอบดว้ยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้                        

ผงัมโนทศัน์ มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู่ที�คาดหวงั คาํอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคาํอธิบาย

รายวิชา 

  �. ใหส้ถานศึกษาที�จดัการศกึษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�น 

  �. นาํไปใชจ้ดักระบวนการการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดบั

การศึกษา และใหผู้เ้รียนไดคุ้ณภาพตามผลการเรียนรู้ที�คาดหวงักาํหนด 

  �. คาํอธิบายรายวิชาแต่ละระดบั จดัทาํตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั โดยใหค้รูและผูเ้กี�ยวขอ้งมีความเขา้ใจขอบข่ายของรายนั�นๆ ดงันั�นในแต่ละคาํอธิบายรายวิชา จึงมี

การกาํหนดชื�อรายวิชา จาํนวนหน่วยกิต ระดบัการศกึษา การศึกษาและฝึกปฏิบติั การจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ การวดัและประเมินผล ซึ�งครูสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการเรียนรู้ได ้

  �. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ย � มาตรฐานการเรียนรู้เกี�ยวกบัการมองเห็นช่อง

ทางการประกอบอาชีพ ทกัษะในอาชีพ การจดัการในอาชีพ และการพฒันาอาชีพโดยระดบัประถมศึกษา 

เนน้การเขา้สู่อาชีพใหม้ีอยู ่มีกิน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้เนน้การพฒันาอาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง และระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายสามารถขยายอาชีพเพื�อใหม้ีความมั�นคงในอาชีพ 
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สาระการประกอบอาชีพ 

 

 สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระที�เกี�ยวกบัการมองเห็นช่องทาง และการตดัสินใจประกอบอาชีพ 

เรียนรู้ทกัษะในอาชีพ การจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม และการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง ประกอบดว้ย

มาตรฐานการเรียนรู้ ดงันี�  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติที�ดี ในงานอาชีพมองเห็นช่องทาง และตดัสินใจ                             

              ประกอบอาชีพไดต้ามความตอ้งการ และศกัยภาพของตนเอง 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในอาชีพที�ตดัสินใจเลือก 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการเขา้สู่อาชีพ 

การประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ทักษะเข้าสู่อาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 

งานอาชีพ 
 

กระบวนการผลิต 

 

ศกัยภาพธุรกจิ 

 

ช่องทางการเขา้สู่อาชีพ 

 

กระบวนการตลาด 

 
การวางแผนฝึกทกัษะ 

 
ขั�นตอนการฝึกทกัษะ 

 

โครงการพฒันาอาชีพใหมี้อยูม่ีกิน 

แผนการตลาด 
 
แผนการผลิต 

การตดัสินใจในการประกอบอาชีพ การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

การทาํแผนธุรกจิเพื�อการเขา้สู่อาชีพ 

 
การจัดการการผลิต 

 
การจัดการการตลาด 

 
การขบัเคลื�อนสร้างธุรกิจเพื�อการเขา้สู่อาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

การจัดการเพื�อเข้าสู่อาชีพ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการเขา้สู่อาชีพ 

 

การประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ทักษะการพัฒนาอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแขง็ 

การงานอาชีพ 

 

กระบวนการผลิต 

 

ศกัยภาพธุรกจิ 

 

ช่องทางการพฒันาอาชีพ 

 

กระบวนการตลาด 

 
การวางแผนการฝึก 

 
ขั�นตอนการฝึกทกัษะ 

 

โครงการพฒันาอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็ 

 

การจัดทาํแผนพฒันาการตลาด 

 
การจัดทาํแผนพฒันาการผลิต 

การตดัสินใจพฒันาอาชีพ การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

การทาํแผนธุรกิจเพื�อการเขา้สู่อาชีพ 

 

การจัดการการผลิต 

 
การจัดการการตลาด 

 
การขบัเคลื�อนเพื�อพฒันา
ธุรกิจ 

มาตรฐานที� �.�  

การจัดการพัฒนาอาชีพ 

การจัดการความเสี�ยง 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

โครงการขยายอาชีพ 

 

การประกอบอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ทักษะการขยายอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

ช่องทางการขยายอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั�นคง 

การงานอาชีพ 

 

กระบวนการผลิต 

 

ศกัยภาพธุรกจิ 

 

ช่องทางการขยายอาชีพ 

 

กระบวนการตลาด 

 
การวางแผนการฝึก 

 
ขั�นตอนการฝึกทกัษะ 

 

โครงการพฒันาอาชีพใหมี้ความมั�นคง 

 

การจัดทาํแผนพฒันาการตลาดเพื�อการขยายอาชีพ 

การจัดทาํแผนพฒันาการผลิตเพื�อการขยาย
อาชีพ 

การตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

การทาํแผนธุรกจิเพื�อการขยายอาชีพ 

 

การจัดการการผลิต 

 
การจัดการการตลาด 

 

การขบัเคลื�อนธุรกจิเพื�อขยายอาชีพ 

มาตรฐานที� �.�  

การจัดการเพื�อขยายอาชีพ 

การจัดการความเสี�ยง 

 

บญัชีธุรกิจ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ      

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง และตดัสินใจประกอบอาชีพไดต้ามความตอ้งการ                                                 

                           และศกัยภาพของตนเอง 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้  ความเขา้ใจ 

และเจตคติที�ดีในงาน

อาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะ

งาน ขอบข่ายงานอาชีพ

ในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสม

กบัศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมปิระเทศและ

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั วิเคราะห์

ลกัษณะงาน ขอบข่าย

การงานอาชีพในชุมชน 

สังคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ 

ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา เพื�อการเขา้

สู่อาชีพได ้

2. อธิบายเหตุปัจจยั 

ความจาํเป็นในการ

ตดัสินใจเลือกอาชีพที�

เหมาะสมกบัศกัยภาพ � 

ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

มีความรู้  ความเขา้ใจ 

และเจตคติที�ดีในงาน

อาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะ

งาน ขอบข่ายงานอาชีพ

ในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป  

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟั

ริกาที�เหมาะสมกบั

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ                 

ในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพของ

ภูมปิระเทศและทาํเลที�ตั�ง

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั วิเคราะห์

ลกัษณะงาน ขอบข่าย

งานอาชีพในชุมชน 

สงัคม  ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ 

ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา ที�จะนาํไปสู่

การพฒันาอาชีพที�

เหมาะสมกบัศกัยภาพ                 

� ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

มีความรู้  ความเขา้ใจ 

และเจตคติที�ดีในงาน

อาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะ

งาน ขอบข่ายงานอาชีพ

ในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสม

กบัศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมปิระเทศและ

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั วิเคราะห์

ลกัษณะงาน ขอบข่าย

งานอาชีพในชุมชน 

สงัคม  ประเทศ ภูมิภาค 

� ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา ที�จะนาํไปสู่

ความมั�นคงที�เหมาะสม

กบัศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�เพื�อ

การเข้าสู่อาชีพ 

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�ได ้

�. ยอมรับและเห็นคุณค่า

ในอาชีพที�ตดัสินใจ

เลือก 

4. ปฏิบติัการวิเคราะห์

ตดัสินใจเลือกอาชีพได ้

ของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และ

สอดคลอ้งกบัชุมชนเพื�อ

การพฒันาอาชีพ 

ของภูมปิระเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

และสอดคลอ้งกบัชุมชน 

สงัคม 

2. อธิบายเหตุผลปัจจยั 

ความจาํเป็นในการพฒันา

อาชีพที�เหมาะสมกบั

ศกัยภาพของตนเองได ้

�. จดัระบบความสาํคญั

ในการตดัสินใจพฒันา

อาชีพได ้

�. ปฏิบตัิการวิเคราะห์

เพื�อการพฒันาอาชีพได ้

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

และสอดคลอ้งกบัชุมชน

เพื�อการขยายอาชีพ 

 

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

และสอดคลอ้งกบัชุมชน 

สงัคม 

2. อธิบายเหตุผลปัจจยั 

ความจาํเป็นในการนาํ

อาชีพไปสู่ความมั�นคงที�

เหมาะสมกบัศกัยภาพ

ของตนเองได ้

�.ตรวจสอบระบบการ

ตดัสินใจขยายอาชีพ 

�. ปฏิบติัการวิเคราะห์

เพื�อการขยายอาชีพได ้
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มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในอาชีพที�ตดัสินใจเลือก 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะในอาชีพที�

ตดัสินใจเลือกบนพื�น

ฐานความรู้ 

กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที�ใช้   

นวัตกรรม เทคโนโลยทีี�

เหมาะสม  

1. อธิบายทกัษะที�

เกี�ยวกบักระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาด

ที�ใช ้นวตักรรม 

เทคโนโลย ีในอาชีพที�

ตดัสินใจเลือกได ้

�. ยอมรับและเห็นคุณค่า

ในการฝึกทกัษะการเขา้

สู่อาชีพ 

�. ปฏิบติัการวิเคราะห์

ทกัษะในอาชีพที�

ตดัสินใจเลือก 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะในการพฒันา

อาชีพที�ตดัสินใจเลือก

บนพื�นฐานความรู้ 

กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�ใช้

นวตักรรม เทคโนโลยีที�

เหมาะสม และ

ประยุกต์ใช้ภูมปัิญญา 

1. อธิบายทกัษะที�

เกี�ยวขอ้งใน

กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�

ใชน้วตกรรม 

เทคโนโลย ีในการ

พฒันาอาชีพที�ตดัสินใจ

เลือกได ้

2. เห็นความสมัพนัธ์

ของการจดัระบบเตรียม

ความพร้อมกบัการ

พฒันาอาชีพ 

�. ปฏิบตัิการวิเคราะห์

ทกัษะในการพฒันา

อาชีพ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ทกัษะในการขยายอาชีพ 

เพื�อสร้างความมั�นคงบน

พื�นฐานความรู้ ใน

กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาดที�ใช้                

นวตักรรม เทคโนโลยทีี�

เหมาะสม มคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพ 

พฒันาต่อยอดและ

ประยุกต์ใช้ภูมปัิญญา 

 

 

1. อธิบายทกัษะที�

เกี�ยวขอ้งใน            

กระบวนการผลิตและ

การตลาดที�ใช ้            

นวตักรรม เทคโนโลยี

ในการขยายอาชีพที�

ตดัสินใจเลือก 

2. ตรวจสอบระบบ

ความพร้อมในการขยาย

อาชีพให้มีความมั�นคง 
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มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัการอาชีพอยา่งมีคุณธรรม 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

และสามารถจดัทํา

แผนงานและโครงการ

ธุรกจิ เขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนัตามศกัยภาพ � 

ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมปิระเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญัของการ

จดัการอาชีพได ้

2. ดาํเนินการจดัทาํแผน

ธุรกิจดา้นการจดัการการ

ผลิตหรือการบริการ 

และดา้นการจดัการ

การตลาด และการ

ขบัเคลื�อนธุรกิจ ตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

และสามารถจดัทํา

แผนงานและโครงการ

ธุรกจิ เพื�อพฒันาอาชีพ

เขา้สู่ตลาดการแข่งขนั

ตามศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญัของการ

จดัการอาชีพ เพื�อพฒันา

อาชีพได ้

2. ดาํเนินการปรับปรุง

แผนธุรกิจดา้นการ

จดัการการผลิตหรือการ

บริการ และดา้นการ

จดัการการตลาดตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมปิระเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

และสามารถจดัทํา

แผนงาน และโครงการ

ธุรกจิ เพื�อขยายอาชีพ

เขา้สู่ตลาดการแข่งขนั 

ตามศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญัของการ

จดัการอาชีพ เพื�อการ

ขยายอาชีพ ได ้

2. ดาํเนินการจดัทาํและ

หรือปรับปรุงแผนธุรกิจ

ดา้นการจดัการการผลิต

หรือการบริการ และ

ดา้นการจดัการการตลาด 

ตามศกัยภาพ � ดา้น

ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อ

การมอียู่มกีนิ 

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. ยอมรับและเห็นคุณค่า

ในการจดัการเขา้สู่ธุรกิจ

อยา่งมีคุณธรรม 

�. ปฏิบติัการจดัทาํแผน

และโครงการเขา้สู่อาชีพ

ได ้

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่

ความเข้มแขง็ 

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. อธิบายความสมัพนัธ์

ระหว่างระบบการ

พฒันาธุรกิจกบัการ

ขบัเคลื�อนธุรกิจอยา่งมี

คุณธรรม 

�. ปฏิบตัิการจดัทาํแผน

และโครงการพฒันา

อาชีพได ้

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่

ความมั�นคง 

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. ตรวจสอบระบบธุรกิจ

เพื�อการขยายอาชีพได ้

�. ปฏิบติัการจดัทาํแผน

และโครงการขยาย

อาชีพได ้
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มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง  

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจใน

การพฒันาอาชีพใหม้ี

ผลิตภณัฑ ์หรืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพยีงต่อการ

ดํารงชีวติ 

 

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั ความจาํเป็น

ในการพฒันาอาชีพใหม้ี

ผลิตภณัฑห์รืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต 

2. วิเคราะห์ศกัยภาพ

ธุรกิจ กาตลาด การผลิต

หรือการบริการ แผน

ธุรกิจ เพื�อสร้างธุรกิจให้

มีอยูม่ีกิน 

�. ยอมรับและเห็นคุณค่า

ในการพฒันาอาชีพใหม้ี

อยูม่ีกิน 

 

 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจใน

การพฒันาอาชีพ ใหม้ี

ผลิตภณัฑห์รืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพยีงต่อการ

ดํารงชีวติ และเหลอืเงิน

ออมตามศักยภาพ 

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั ความจาํเป็น

ในการพฒันาอาชีพใหม้ี

ผลิตภณัฑห์รืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต และเหลือเงิน

ออมตามศกัยภาพ 

2. วิเคราะห์ศกัยภาพ

ธุรกิจ การตลาด การ

ผลิตหรือการบริการ 

แผนธุรกิจเพื�อสร้าง

ธุรกิจใหม้ีความเขม้แข็ง 

�. อธิบายการจดัระบบ 

การพฒันาอาชีพ สู่ความ

เขม้แข็งได ้

 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจใน

การพฒันาอาชีพ ใหม้ี

ผลิตภณัฑห์รืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการ

ดํารงชีวติ มเีงินออมและ

มีทุนในการขยายอาชีพ  

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั ความจาํเป็น

ในการพฒันาอาชีพใหม้ี

ผลิตภณัฑห์รืองาน

บริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต มีเงินออมและ

มีทุนในการขยายอาชีพ 

2. วิเคราะห์ศกัยภาพ

ธุรกิจ การตลาด การ

ผลิตหรือการบริการ 

แผนธุรกิจเพื�อสร้าง

ธุรกิจใหม้ีความมั�นคง 

�. อธิบายวิธีการ

ตรวจสอบการพฒันา

อาชีพใหเ้ขา้สู่ความ

มั�นคง 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

�. ปฏิบติัการทาํแผน

และโครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีอยูม่ีกิน 

�.ปฏิบติัการทาํแผนและ

โครงการพฒันาอาชีพ

ใหม้ีความเข็มแข็ง 

�. ปฏิบติัการจดัทาํแผน

และโครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีความมั�นคง 
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รายวชิาบังคบั 

สาระการประกอบอาชีพ 

 

มาตรฐาน

ที� 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

3.1 อช����� 
ช่องทางการ

เขา้สู่อาชีพ 
2 อช���01 

ช่องทางการ

พฒันาอาชีพ 
2 อช��001 

ช่องทางการ

ขยายอาชีพ 
2 

3.2 

�.� 
อช����� 

ทกัษะการ

ประกอบ

อาชีพ 

4 อช��002 
ทกัษะการ

พฒันาอาชีพ 
4 อช��002 

ทกัษะการ

ขยายอาชีพ 
4 

3.� อช����� 

พฒันา

อาชีพใหม้ี

อยูม่ีกิน 

2 อช��003 

พฒันาอาชีพ

ใหม้ีความ

เขม้แข็ง 

2 อช��003 

พฒันา

อาชีพใหม้ี

ความมั�นคง 

2 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับประถมศึกษา 
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ  � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�เพื�อการ

เขา้สู่อาชีพ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ดังนี� คอื 

 ความหมาย ความสาํคญัและความจาํเป็นของการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการทาํงาน การบริหารจดัการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา เพื�อการเขา้สู่อาชีพจากการงาน

อาชีพ ดงันี�  

 อาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการปลูกพืช เลี� ยงสัตว์ และการประมง ตาม

กระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิต มีการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการเพิ�มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ 

การอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มเพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบัการทาํงานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ� ง

ประกอบดว้ยการบาํรุงรักษา การติดตั�ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื�อนาํไปสู่การสร้างอาชีพ 

 อาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการทาํงานด้านการประดิษฐ์สิ�งของ 

เครื� องใชที้� เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ

เทคโนโลย ีการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและ

สากล เพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านพาณชิยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที�เป็นการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้

ร่วมกนั หรือเปลี�ยนสภาพเพื�อที�จะก่อใหเ้กิดคุณค่าที�สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมดา้นพาณิชยกรรม

ครอบคลุมลกัษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบญัชี และงานทรัพยากรมนุษย ์

 อาชีพด้านอาํนวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบังานการบริหารจดัการดว้ยการ

วางแผน ดาํเนินการ เพื�อใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที�

ใชค้วามรู้ ทกัษะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
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 ความหมาย ความจาํเป็นในการมองเห็นช่องทางในการเขา้สู่อาชีพในชุมชน สังคม ที�เหมาะสมกบั 

ศกัยภาพทั�ง � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� วิเคราะห์ความเป็นไปไดต่้างๆ 

ไดแ้ก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ

ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั�นๆ การลาํดบัความสาํคญัของอาชีพที�มี

ความเป็นไปได ้เพื�อนาํขอ้มลูที�วิเคราะห์ไวน้าํไปปรึกษาผูรู้้ การตดัสินใจเลือกอาชีพที�เหมาะสมกบัตนเอง 

โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศกัยภาพทั�ง � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ

พื�นที�    

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 เน้นการสํารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา แลว้นาํมาวิเคราะห์ จดักลุ่มอาชีพ รวมทั�งแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ซึ�งกนัและกนั แลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดา้นอาชีพของชุมชน แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ตดัสินใจเขา้สู่

อาชีพที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองได ้

 

การวดัและประเมนิผล   

 ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบติั สงัเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ ความ

รับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพทั�ง � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมปิระเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพ

ของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� เพื�อ

การเขา้สู่อาชีพ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การงานอาชีพ �.อธิบายความสาํคญั และความ

จาํเป็นในการประกอบอาชีพได ้

�.ความสาํคญั และความจาํเป็น

ในการประกอบอาชีพ 

�� 

  �.อธิบาย วิเคราะห์ลกัษณะ

ขอบข่ายกระบวนการผลิตงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ 

ทวีปอฟัริกา 

�.งานอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   - งานอาชีพดา้นเกษตรกรรม 

   - งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม 

   - งานอาชีพดา้นพาณิชยกรรม 

   - งานอาชีพดา้นความคิด

สร้างสรรค ์

   - งานอาชีพดา้นอาํนวยการ

และอาชีพเฉพาะ 

 

  �.อธิบายการจดัการอาชีพใน

ชุมชน สงัคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

 

�.การจดัการงานอาชีพในชุมชน 

สงัคม ประเทศ และภูมิภาค � 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   �.� การจดัการการผลิต 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ใน

การทาํงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายการอนุรักษพ์ลงังาน 

และสิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

      - การวางแผน 

      - การจดัทาํโครงการ 

      - การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

      - การใชแ้รงงาน 

      - การใชส้ถานที� 

      - การใชทุ้น 

           ฯลฯ 

  �.� การจดัการการตลาด    

- การกาํหนดทิศทางการตลาด 

- การหาความตอ้งการของ

ตลาด 

- การขนส่ง 

- การขาย 

- การกาํหนดราคาขาย 

- การทาํบญัชีประเภทต่าง  ๆ

        ฯลฯ 

�.คุณธรรม จริยธรรม 

   - ความรับผดิชอบ 

   - การประหยดั 

   - การอดออม 

   - ความสะอาด 

   - ความประณีต 

   - ความขยนั 

   - ความซื�อสตัย ์

           ฯลฯ 

�.การอนุรักษพ์ลงังาน และ

สิ�งแวดลอ้มในการทาํงานอาชีพ

ในชุมชน สงัคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

อเมริกา ทวีปยโุรป และ 

ทวีปอฟัริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

� ช่องทางการเขา้สู่

อาชีพ 

�.อธิบายความจาํเป็นในการ

มองเห็นช่องทางในการ

ประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง 

�.ความจาํเป็นในการมองเห็น

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

�� 

  เหมาะสมกบัตนเอง 

�.ศึกษาอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยโุรป และทวีปอฟัริกา เพื�อ

วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ

เขา้สู่อาชีพของตน 

 

 

 

 

 

�.ลาํดบัอาชีพโดยพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องอาชีพ จาํนวน � 

อาชีพ พร้อมทั�งใหเ้หตุผลในการ

ลาํดบัอาชีพที�เลือก 

 

�.ความเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่

อาชีพ 

   - การลงทุน 

   - การตลาด 

   - กระบวนการผลิต 

   - การขนส่ง 

   - การบรรจุหีบห่อ 

   - การแปรรูป 

   - ผลกระทบต่อชุมชน และ

สภาพแวดลอ้ม 

   - ความรู้ความสามารถ 

     ฯลฯ 

�.การลาํดบัอาชีพและเหตุผล 

 

� การตดัสินใจเลือก

อาชีพ 

�.ตดัสินใจเลือกอาชีพได้

เหมาะสมกบัตนเอง 

�.การตดัสินใจเลือกอาชีพ 

   ตามศกัยภาพ � ดา้น คือ 

 -  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที� 

 -  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ 

 -  ศกัยภาพของภูมิประเทศ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

และทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที� 

 -  ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที� 

 -  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการประกอบอาชีพ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในอาชีพที�ตดัสินใจเลือกบนพื�นฐานความรู้ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจ เขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตาม 

� ศกัยภาพ  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อ

การมีอยูม่ีกิน 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ดังนี� คอื 

 ความจาํเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ที�ใช้นวตกรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความสําคัญ ของการจัดการอาชีพ และระบบการจัดการเพื�อการเข้าสู่อาชีพที�

ตดัสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การบันทึกรายงานการฝึก

ทกัษะการประกอบอาชีพ 

การทําแผนธุรกจิ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน 

ซึ�งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที�กาํหนดดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ รายได ้

ค่านิยมของชุมชน ตามศกัยภาพ  � ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

พื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่การมีอยู่มีกินเป็นผลสําเร็จ โดยกาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ

ดาํเนินงานที�จะดาํเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

การจดัการการผลติหรือการบริการ เป็นการจดัการเกี�ยวกบัการควบคุมคุณภาพ การลดตน้ทุนการ

ผลิตหรือการบริการ 

การจัดการการตลาด เป็นการนําผลผลิตเข้า สู่ตลาด ซึ� งด ํา เนินการโดยการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การจดัทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ และการกระจายสินคา้ใหถ้ึงลกูคา้ 

ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผนงานและโครงการเขา้สู่ธุรกิจ 
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การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 สํารวจ วิเคราะห์ทักษะที�ต้องการฝึก แหล่งฝึกและวิธีการฝึก กระบวนการผลิต กระบวนการ

การตลาดที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลย ีการถอดบทเรียน การสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

 เป็นการศึกษาปฏิบติัจริงดว้ยการทาํแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผูเ้รียนตามศกัยภาพ  � ดา้น ไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิ

ประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดัการผลิต การ

จดัการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จาํลองขึ�นมา เพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่าง ๆ เขา้สู่วิถีชีวิต 

หรือดาํเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื�อผูเ้รียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจอย่าง

แทจ้ริง 

 

การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจดัทาํแผน และโครงการ

ประกอบอาชีพ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการประกอบอาชีพ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในอาชีพที�ตดัสินใจเลือกบนพื�นฐานความรู้ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาด ที�ใชน้วตกรรม/เทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจ เขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตาม

ศกัยภาพ  � ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อการมีอยูม่กิีน 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ทกัษะในการเขา้สู่

อาชีพ 

�.อธิบาย ความจาํเป็นในการฝึก

ทกัษะอาชีพ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาดที�ใช ้          

นวตักรรม เทคโนโลย ี     

�. อธิบาย ความหมาย 

ความสาํคญัของการจดัการ

อาชีพ       และระบบการจดัการ 

เพื�อการเขา้สู่อาชีพ 

�.สาํรวจแหล่งเรียนรู้ และ

สถานที�ฝึกทกัษะเพื�อการเขา้สู่

อาชีพ 

�.วางแผนในการฝึกทกัษะ

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

�.ความจาํเป็นในการฝึกทกัษะ

อาชีพ กระบวนการผลิต

กระบวนการตลาดที�ใช ้     

นวตักรรม เทคโนโลย ี 

�. ความหมาย ความสาํคญัของ

การจดัการอาชีพ       

 

 

�.แหล่งเรียนรู้ และสถานที�ฝึก

อาชีพ 

 

�.การวางแผนโดยกาํหนดสิ�ง

ต่างๆดงันี�  

   - ความรู้และทกัษะที�ตอ้งฝึก 

   - วิธีการฝึก 

   - แหล่งฝึก 

   - วนั เวลาในการฝึก 

            ฯลฯ 

�.การฝึกทกัษะอาชีพ 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.ฝึกทกัษะอาชีพตามแผนที�

กาํหนดไวไ้ดโ้ดยมีการบนัทึก

ขั�นตอนการฝึกทุกขั�นตอน 

   - การจดบนัทึก 

   - ปัญหาและการแกปั้ญหา 

   - ขอ้เสนอแนะ 

             ฯลฯ  

� การทาํแผนธุรกิจ   

เพื�อการเขา้สู่อาชีพ 

�.วิเคราะห์ชุมชนโดยการระดม

ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

และกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

รายได ้ค่านิยมของชุมชน 

เป้าหมาย และกลยทุธ ์ตาม 

ศกัยภาพ � ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�

ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

�.วางแผนปฏิบติัการ 

�.การวิเคราะห์ชุมชน 

- จุดแข็ง 

- จุดอ่อน 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

ตามศกัยภาพ  � ดา้น ไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที� 

�. การกาํหนดวิสยัทศัน์                   

พนัธกิจ รายได ้ค่านิยม 

เป้าหมาย และ กลยทุธ ์ในการ

กาํหนดแผนธุรกิจของชุมชน 

3.การวางแผนปฏิบติัการ 

�� 

� การจดัการการผลิต

หรือการบริการ 

�.จดัการเกี�ยวกบัการควบคุม

คุณภาพ 

�.อธิบายวิธีการใชน้วตกรรม

เทคโนโลยใีนการผลิต 

�.อธิบายขั�นตอนการลดตน้ทุน

�.การจดัการเกี�ยวกบัการ

ควบคุมคุณภาพ 

�.การใชน้วตกรรมเทคโนโลยี

ในการผลิต 

�.การลดตน้ทุนการผลิตหรือ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

การผลิตหรือการบริการ 

�.จดัทาํแผนการจดัการการผลิต

หรือการบริการ 

การบริการ 

�.การจดัทาํแผนการจดัการการ

ผลิตหรือการบริการ 

� การจดัการ

การตลาด 

�.จดัการการตลาดเพื�อนาํ

ผลผลิตเขา้สู่ตลาด 

 

 

 

 

 

�.จดัทาํแผนการจดัการ

การตลาด 

�.การจดัการการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ ์

- การวิจยัตลาด 

- การส่งเสริมการขาย 

- การทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ 

- การกระจายสินคา้ 

�.การจดัทาํแผนการจดัการ

การตลาด 

�� 

� การขบัเคลื�อนสร้าง

ธุรกิจ เพื�อเขา้สู่

อาชีพ 

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

แผนปฏิบติัการ 

�.พฒันาแผนปฏิบติัการ 

�.อธิบายขั�นตอนการขบัเคลื�อน

สร้างธุรกิจ 

�.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ขที�เกิดจากการ

ขบัเคลื�อนธุรกิจ 

�.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของแผนปฏิบติัการ 

�.การพฒันาแผนปฏิบติัการ 

�.ขั�นตอนการขบัเคลื�อนการ

สร้างธุรกิจ 

�.ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ข 

�� 

� โครงการเขา้สู่

อาชีพ 

�.อธิบายความสาํคญัของการ

ทาํโครงการประกอบอาชีพ 

�.เขียนโครงการ 

�.เขียนแผนปฏิบติัการ 

�.ตรวจสอบโครงการได้

ถกูตอ้งและเหมาะสม 

�.ความสาํคญัของการทาํ

โครงการ ประกอบอาชีพ 

�.ขั�นตอนการเขียนโครงการ 

�.การเขียนแผนปฏิบติัการ 

�.การตรวจสอบโครงการ 

�� 
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� พฒันาอาชีพให้มอียู่มกีนิ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพใหม้ีผลิตภณัฑ ์หรืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัการพฒันาอาชีพเพยีงพอต่อการดํารงชีวติ ดังนี�คอื 

 ความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 ศักยภาพธุรกจิตนเอง ชุมชน ความจาํเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์

ตาํแหน่งธุรกิจ (ระยะเริ� มตน้ ระยะสร้างตวั ระยะทรงตัว ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น) การวิเคราะห์ธุรกิจตาม

ศกัยภาพบนเสน้ทางของเวลา 

 การจดัทําแผนพฒันาการตลาด  การกาํหนดทิศทางการตลาด กาํหนดเป้าหมายการตลาด การกาํหนด 

กลยทุธสู่์เป้าหมายบนพื�นฐานศกัยภาพธุรกิจที�เป็นอยู ่การวิเคราะห์กลยทุธก์าํหนดกิจกรรมแผนการพฒันาการ

ตลาด 

 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ

วิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการบริการ การกาํหนดเป้าหมายการผลิต/บริการ การกาํหนดแผนกิจกรรม 

พฒันาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก ความจาํเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความ

ตอ้งการแทจ้ริงของผูบ้ริโภค รูปลกัษณ์คุณภาพใหม่เพิ�มช่องทางการเขา้ถึงลกูคา้ 

 ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผน และโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีอยูม่ีกิน 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้   

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด                                   

การจดัทาํแผนพฒันาการผลิตหรือการบริการ อาจสร้างสถานการณ์จาํลองขึ�นมาหรือพาไปศึกษาของจริง     

เพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่าง ๆ เขา้สู่วิถีชีวิต หรือดาํเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื�อผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้สามารถพฒันาอาชีพใหม้ีอยูม่ีกิน 

  

การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจดัทาํแผน และโครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีอยู ่มีกิน 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� พฒันาอาชีพให้มอียู่มกีนิ จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

.  

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพใหม้ีผลิตภณัฑห์รืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ศกัยภาพธุรกิจ �.อธิบายความหมาย 

ความสาํคญั และความจาํเป็น

ของการพฒันาอาชีพเพื�อการมี

อยูม่ีกิน 

�. อธิบายความจาํเป็น และ 

คุณค่าของการวิเคราะห์ศกัยภาพ

ธุรกิจ 

�.วิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจใน

ระยะต่าง ๆ  

 

 

 

�.วิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์น

แต่ละพื�นที� บนเสน้ทางของเวลา 

�.ความหมาย ความสาํคญั ความ

จาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 

 

�.ความจาํเป็น และคุณค่าของ

การวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

 

�.การวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเริ�มตน้ 

 - ระยะสร้างตวั 

 - ระยะทรงตวั 

 - ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น 

�.การวิเคราะหธุ์รกิจตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที� บนเสน้ทางของ

เวลา 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การตลาด 

�.กาํหนดทิศทางการตลาด 

�.กาํหนดเป้าหมาย การตลาด 

 

�.กาํหนดกลยทุธสู่์เป้าหมาย 

 

�.วิเคราะหก์ลยทุธ ์

�.กาํหนดกิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

�.การกาํหนดทิศทางการตลาด 

�.การกาํหนดเป้าหมาย

การตลาด 

�.การกาํหนดกลยทุธสู่์

เป้าหมาย 

�.การวิเคราะห์กลยทุธ ์

�.กิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

�� 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การผลิตหรือการ

บริการ 

�. อธิบายการกาํหนดคุณภาพ

ผลผลิตหรือการบริการ 

�.วิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิต

หรือการบริการ 

�.กาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือ

การบริการ 

�.กาํหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

 

�.พฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการ 

�.การกาํหนดคุณภาพการผลิต

หรือการบริการ 

�.การวิเคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.การกาํหนดเป้าหมายการผลิต

หรือการบริการ 

�.การกาํหนดแผนกิจกรรมการ

ผลิต 

�.การพฒันาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

�� 

� การพฒันาธุรกิจ               

เชิงรุก 

�.อธิบายความจาํเป็น และคุณค่า

ของธุรกิจเชิงรุก 

�.อธิบายการแทรกความนิยมเขา้

สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งแทจ้ริง 

�.อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์ 

คุณภาพสินคา้ใหม่ 

�.อธิบายการพฒันาอาชีพใหม้ี

ความมั�นคง 

�.ความจาํเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

�.การแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

�.การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพ

สินคา้ใหม่ 

�.การพฒันาอาชีพใหม้ีความ

มั�นคง (พออยู ่พอกิน มีรายได)้ 

�� 

� โครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีอยูม่ีกิน 

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

แผนต่างๆ 

�.เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ 

�.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของแผนต่างๆ 

�.การเขียนโครงการการพฒันา

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

�.ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

โครงการพฒันาอาชีพ 

�.ปรับปรุงโครงการพฒันา

อาชีพ 

อาชีพ 

�.การตรวจสอบความเป็นไป

ไดข้องโครงการ 

�.การปรับปรุงแกไ้ขโครงการ

พฒันาอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการพฒันาอาชีพ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีป 

อฟัริกา ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัชุมชนเพื�อการพฒันาอาชีพ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัช่องทางพฒันาอาชีพ ดังนี� คอื 

 ความหมาย ความสาํคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการทาํงาน การบริหารจดัการของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน สงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอฟัริกา เพื�อการพฒันาอาชีพ จากการ

งานอาชีพต่าง ๆ เช่น 

 อาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการปลูกพืช เลี� ยงสัตว์ และการประมง ตาม

กระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิต มีการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการเพิ�มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ 

การอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มเพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบัการทาํงานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ� ง

ประกอบดว้ยการบาํรุงรักษา การติดตั�ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื�อนาํไปสู่การสร้างอาชีพ 

 อาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการทาํงานด้านการประดิษฐ์สิ�งของ 

เครื� องใชที้� เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ

เทคโนโลย ีการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและ

สากล เพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านพาณชิยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที�เป็นการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้

ร่วมกนั หรือเปลี�ยนสภาพเพื�อที�จะก่อใหเ้กิดคุณค่าที�สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมดา้นพาณิชยกรรม

ครอบคลุมลกัษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบญัชี และงานทรัพยากรมนุษย ์

 อาชีพด้านอาํนวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบังานการบริหารจดัการดว้ยการ

วางแผน ดาํเนินการ เพื�อใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที�

ใชค้วามรู้ ทกัษะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

 ความหมาย ความจาํเป็นในการมองเห็นช่องทางในการเขา้สู่อาชีพในชุมชน สังคม ที�เหมาะสมกบั 

ศกัยภาพทั�ง � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
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และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� วิเคราะห์ความเป็นไปไดต่้างๆ 

ไดแ้ก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อ

ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั�นๆ การลาํดบัความสาํคญัของอาชีพที�มี

ความเป็นไปได ้เพื�อนาํขอ้มลูที�วิเคราะห์ไวน้าํไปปรึกษาผูรู้้ การตดัสินใจเลือกอาชีพที�เหมาะสมกบัตนเอง 

โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศกัยภาพทั�ง � ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ

พื�นที�   

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 เน้นการสํารวจอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอฟัริกา และสิ�งที�ตอ้งการพฒันาที�สอดคลอ้งกบัอาชีพของ

ตนเอง แลว้นาํมาวิเคราะห์ รวมทั�งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนั สรุปเป็นองคค์วามรู้สิ�งที�ตอ้งการพฒันา  

 

การวดัและประเมนิผล   

 ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบติั สงัเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการพฒันาอาชีพ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ 

ทวีปอฟัริกา ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัชุมชนเพื�อการพฒันาอาชีพ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การงานอาชีพ �.อธิบายความสาํคญั และ

ความจาํเป็นในการพฒันา

อาชีพ  

�.ความสาํคญั และความ

จาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

�� 

  �.อธิบายลกัษณะขอบข่าย

กระบวนการผลิตงานอาชีพใน

ชุมชน สงัคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา เพื�อนาํมาวิเคราะห์

ในการพฒันาอาชีพ  

�.การพฒันาอาชีพในชุมชน 

สงัคม ประเทศ และภูมิภาค � 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   - งานอาชีพดา้น

เกษตรกรรม 

   - งานอาชีพดา้น

อุตสาหกรรม 

   - งานอาชีพดา้น 

พาณิชยกรรม 

   - งานอาชีพดา้นความคิด

สร้างสรรค ์

   - งานอาชีพ ดา้นอาํนวยการ

และอาชีพเฉพาะ 

 

  �.อธิบายการจดัการในงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

�.การพฒันากระบวนการ

จดัการงานอาชีพในชุมชน

สงัคม ประเทศ และภูมิภาค � 

ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ทวีปอฟัริกา เพื�อนาํมาวิเคราะห์

ในการพฒันาอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม 

ในการพฒันาอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายการอนุรักษพ์ลงังาน 

และสิ�งแวดลอ้มในการพฒันา

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   �.�การจดัการการผลิต 

      - การวางแผน 

      - การจดัทาํโครงการ 

      - การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

      - การใชแ้รงงาน 

      - การใชส้ถานที� 

      - การใชทุ้น 

           ฯลฯ 

�.� การจดัการการตลาด 

- การกาํหนดทิศทาง

การตลาด 

   - การหาความตอ้งการของ

ตลาด 

   - การขนส่ง 

   - การขาย 

   - การกาํหนดราคาขาย 

   - การทาํบญัชีประเภทต่าง  ๆ

        ฯลฯ 

�.คุณธรรม จริยธรรม 

   - ความรับผดิชอบ 

   - การประหยดั 

   - การอดออม 

   - ความสะอาด 

   - ความประณีต 

   - ความขยนั 

   - ความซื�อสตัย ์

           ฯลฯ 

�.การอนุรักษพ์ลงังาน และ

สิ�งแวดลอ้มในการพฒันา
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา  

อาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

� ช่องทางการพฒันา

อาชีพ 

�.อธิบายความจาํเป็นในการ

มองเห็นช่องทางในการพฒันา

อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเอง 

�.ศึกษาอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยโุรป และทวีปอฟัริกา เพื�อ

วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น

การพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

�.กาํหนดวิธีการและขั�นตอน

การประกอบอาชีพโดย

พิจารณาความเป็นไปไดข้อง

การพฒันาอาชีพ และจดัลาํดบั 

พร้อมทั�งใหเ้หตุผลในการ

ลาํดบัการพฒันาอาชีพที�

กาํหนด  

�.ความจาํเป็นในการมองเห็น

ช่องทางเพื�อพฒันาอาชีพ 

 

�.ความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาอาชีพ 

- การลงทุน 

    - การตลาด 

    - กระบวนการผลิต 

- การขนส่ง 

- การบรรจุหีบห่อ 

   - การแปรรูป 

   - ผลกระทบต่อชุมชน และ

สภาพแวดลอ้ม 

   - ความรู้ความ 

สามารถ 

     ฯลฯ 

�.การกาํหนดวิธีการพฒันา

อาชีพพร้อมใหเ้หตุผล 

�� 

� การตดัสินใจเลือก

พฒันาอาชีพ 

�.ตดัสินใจเลือกพฒันาอาชีพ

ไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

�.การตดัสินใจเลือกพฒันาอาชีพ 

   ตาม �  ศกัยภาพ ไดแ้ก่ 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 -  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที� 

 -  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ 

 -  ศกัยภาพของภูมิ

ประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่

ละพื�นที� 

 -  ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตของแต่ละพื�นที� 

 -  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการพฒันาอาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพที�ตดัสินใจเลือกบนพื�นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาํแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื�อพฒันาอาชีพเขา้สู่

ตลาดการแข่งขนัตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความเขม้แข็ง 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัทักษะอาชีพที�ต้องการพฒันาอาชีพ ดังนี�คอื 

 ความจาํเป็นในการฝึกทกัษะเพื�อพฒันาอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที�ใชน้วตักรรม

เทคโนโลยี ความหมาย ความสาํคญัของการจดัการเพื�อพฒันาอาชีพ และระบบการจดัการเพื�อการพฒันา

อาชีพ ที�ตดัสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก วิธีการฝึก การตดัสินใจเลือกแหล่ง และวิธีการฝึก การบนัทึก

รายงานการฝึกทกัษะการพฒันาอาชีพโดยประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา  

ความหมาย ความสาํคญัของการจดัทาํ และหรือปรับปรุงการจดัการอาชีพ 

การทําแผนธุรกจิ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน 

ซึ�งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที�กาํหนดดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ รายได ้

ค่านิยมของชุมชน ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

พื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความเข้มแข็งเป็นผลสําเร็จ โดยกาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ การ

ดาํเนินงานที�จะดาํเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

การจดัการความเสี�ยง เป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพและจดัการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินการในอดีตที�ผ่าน

มาในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบนั เนน้ยอดขายของประเภทสินคา้ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ผลกาํไร วิเคราะห์ 

คู่แข่งขนั วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสมัพนัธ ์วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายใน

ดา้นจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะทาํให้เกิด

ความเสี�ยงในการประกอบอาชีพตอ้งจดัการแกปั้ญหาความเสี�ยงนั�น เพื�อความเขม้แข็งในอาชีพ 

การจดัการการผลติ หรือการบริการ เป็นการจดัการเกี�ยวกบั การควบคุมคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานตาม

ความตอ้งการของตลาด การใชน้วตกรรม เทคโนโลย ีการลดตน้ทุนการผลิต หรือการบริการ 
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 การจัดการการตลาด เป็นการนําผลผลิตเข้า สู่ตลาด ซึ� งด ํา เนินการโดยการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การวิจยัตลาด การส่งเสริมการขาย การจดัทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ ความสามารถกระจายสินคา้ให้

ถึงลกูคา้ 

 ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผนและโครงการพฒันาธุรกิจ 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

สํารวจ วิ เคราะห์ทักษะที�ต้องการพัฒนาอาชีพแหล่งฝึกและวิ ธีการฝึก กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�ใชน้วตักรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทกัษะเพื�อการพฒันาอาชีพโดย

ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

เป็นการศึกษาปฏิบติัจริงดว้ยการทาํแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผูเ้รียนตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิ

ประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดัการความ

เสี�ยง การจดัการการผลิต การจดัการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จาํลองขึ�นมาหรือพาไปศึกษาของจริง 

เพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่างๆ เขา้สู่วิถีชีวิต หรือดาํเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื�อผูเ้รียนจะเกิด

ความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

 

การวดัและประเมนิผล   

 ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การทาํแผนงาน และโครงการพฒันา

อาชีพ โดยการนาํภูมิปัญญาในชุมชนมาประยกุตใ์ช ้
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการพฒันาอาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพที�ตดัสินใจเลือกบนพื�นฐานความรู้ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทาํแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื�อพฒันาอาชีพเขา้สู่

ตลาดการแข่งขนัตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความเขม้แข็ง 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ทกัษะในการพฒันา

อาชีพ 

�.อธิบายความจาํเป็นในการฝึก

ทกัษะ กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�ใช ้           

นวตักรรม เทคโนโลย ี    

          

�.อธิบายความหมาย ความสาํคญั

ของการจดัการอาชีพ และระบบ

การจดัการ เพื�อการพฒันาอาชีพ 

โดยประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

�.ความจาํเป็นในการฝึกทกัษะ 

กระบวนการผลิต กระบวนการ

ตลาดที�ใช ้     นวตักรรม 

เทคโนโลยเีพื�อพฒันาอาชีพ 

�.ความหมาย ความสาํคญัของ

การจดัการอาชีพ 

�� 

  �.สาํรวจแหล่งเรียนรู้ และ

สถานที�ฝึกทกัษะในการพฒันา

อาชีพ  

�.แหล่งเรียนรู้ และสถานที�ฝึก

อาชีพ 

 

  �.วางแผนในการฝึกทกัษะอาชีพ

โดยพฒันาต่อยอด และ

ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา  

�.การวางแผนโดยกาํหนดสิ�ง

ต่างๆดงันี�  

   - ความรู้และทกัษะที�ตอ้งฝึก 

   - วิธีการฝึก 

   - แหล่งฝึก 

   - วนั เวลาในการฝึก 

            ฯลฯ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

  �.ฝึกทกัษะอาชีพตามแผนที�

กาํหนดไวไ้ดโ้ดยมีการบนัทึก

ขั�นตอนการฝึกทุกขั�นตอน 

�.การฝึกทกัษะอาชีพ 

   - การจดบนัทึก 

   - ปัญหาและการแกปั้ญหา 

   - ขอ้เสนอแนะ 

             ฯลฯ 

 

� การทาํแผนธุรกิจ  

เพื�อการพฒันาอาชีพ 

�.วิเคราะห์ชุมชน 

โดยการระดมความคิดเห็นของ

คนในชุมชน และกาํหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รายได ้ค่านิยม

ของชุมชน เป้าหมาย และกลยทุธ ์

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

พื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�  และ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

�.วางแผนปฏิบติัการ  

 

�.การวิเคราะห์ชุมชน 

- จุดแข็ง 

- จุดอ่อน 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

 -  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�   

 -  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ    

 -  ศกัยภาพของภูมิประเทศ

และทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�    

 -  ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตของแต่ละพื�นที�    

 -  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� 

 

�.การกาํหนดวิสยัทศัน์                   

พนัธกิจ เป้าหมาย  และกลยทุธ ์

ในการกาํหนดแผนพฒันา

ธุรกิจของชุมชน 

�.การวางแผนปฏิบติัการ 

�� 



281 
 

  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การจดัการความเสี�ยง �.วิเคราะห์ศกัยภาพ และจดัการ

เกี�ยวกบัผลการดาํเนินการใน

อดีตที�ผา่นมา �-� ปี จนถึง

ปัจจุบนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. อธิบายวิธีแกปั้ญหาความเสี�ยง

เพื�อความมั�นคงของอาชีพ  

�.สามารถวางแผนปฏิบติัการ  

�.การวิเคราะห์ศกัยภาพ และ

การจดัการความเสี�ยงกบัผลการ

ดาํเนินงาน 

- ประเภทสินคา้ 

- ค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ

- ผลกาํไร 

- คู่แข่งขนั 

- ส่วนครองตลาด 

- สมรรถนะของธุรกิจ 

- สภาวะแวดลอ้มภายใน จุด

แข็ง จุดอ่อน 

- สภาวะแวดลอ้มภายนอก

ดา้นโอกาสและอุปสรรค 

�.การแกปั้ญหาความเสี�ยง 

 

�.การวางแผนปฏิบติัการ 

�� 

� การจดัการการผลิต

หรือการบริการ 

�.จดัการเกี�ยวกบัการควบคุม

คุณภาพ  

�.อธิบายวิธีการใชน้วตกรรม

เทคโนโลยใีนการผลิต  

�.อธิบายขั�นตอนการลดตน้ทุน

การผลิตหรือการบริการ  

�.จดัทาํแผนการผลิตหรือการ

บริการ  

�.การจดัการเกี�ยวกบัการ

ควบคุมคุณภาพ 

�.การใชน้วตกรรมเทคโนโลยี

ในการผลิต 

�.การลดตน้ทุนการผลิตหรือ

การบริการ 

�.การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

�� 

� การจดัการการตลาด �.จดัการการตลาดเพื�อนาํผลผลิต

เขา้สู่ตลาด  

 

 

 

 

�.การจดัการการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ ์

- การวิจยัตลาด 

- การส่งเสริมการขาย 

- การทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

�.สามารถจดัทาํแผนการจดัการ

การตลาด  

- การกระจายสินคา้ 

�.การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

� การขบัเคลื�อนเพื�อ

พฒันาธุรกิจ 

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

แผนพฒันาธุรกิจ  

�.พฒันาแผนพฒันาอาชีพ  

 

�.ขั�นตอนการขบัเคลื�อน

แผนพฒันาอาชีพ  

�.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ขที�เกิดจากการ

ขบัเคลื�อนแผนธุรกิจ  

�.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของแผนพฒันาอาชีพ 

�.การพฒันาแผนพฒันาอาชีพ  

�.ขั�นตอนการขบัเคลื�อน

แผนพฒันาอาชีพ 

�.ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ขที�เกิดจากการ

ขบัเคลื�อนแผนธุรกิจ 

�� 

� โครงการพฒันา

อาชีพ 

�.อธิบายความสาํคญัของการทาํ

โครงการพฒันาอาชีพ  

�.ความสาํคญัของโครงการ

พฒันาอาชีพ 

�� 

  �.เขียนโครงการ  �.ขั�นตอนการเขียนโครงการ  

  �.เขียนแผนปฏิบติัการ  �.การเขียนแผนปฏิบติัการ  

  �.ตรวจสอบโครงการไดถ้กูตอ้ง 

และเหมาะสม 

�.การตรวจสอบโครงการ  
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คาํอธบิายรายวชิา  อช����� พฒันาอาชีพให้มคีวามเข้มแขง็ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหม้ีผลิตภณัฑห์รืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต และเหลือเงินออมตามศกัยภาพ 

 

ศึกษา และฝึกทักษะเกี�ยวกบัการพฒันาอาชีพ เพื�อให้มคีวามเข้มแขง็ ดงันี� คอื 

 ความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 ศักยภาพธุรกจิตนเอง ชุมชน ความจาํเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์

ตาํแหน่งธุรกิจ (ระยะเริ�มตน้ ระยะสร้างตวั ระยะทรงตวั ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น) การวิเคราะห์ธุรกิจศกัยภาพ 

 � ดา้นได้แก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� บนเสน้ทางของเวลา 

 การจดัทําแผนพฒันาการตลาด  การกาํหนดทิศทางการตลาด กาํหนดเป้าหมายการตลาด การกาํหนด

กลยทุธสู่์เป้าหมายบนพื�นฐานศกัยภาพธุรกิจที�เป็นอยู ่การวิเคราะห์กลยทุธก์าํหนดกิจกรรมแผนการพฒันาการ

ตลาด 

 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ

วิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการบริการ การกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกาํหนดแผน

กิจกรรม พฒันาระบบการผลิตหรือบริการ 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  ความจาํเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความ

ตอ้งการแทจ้ริงของผูบ้ริโภค รูปลกัษณ์ คุณภาพใหม่ เพิ�มช่องทางเขา้ถึงลกูคา้ 

 ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผน และโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้   

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด                 

การจดัทาํแผนพฒันาการผลิตหรือการบริการ การพฒันาธุรกิจเชิงรุก  อาจสร้างสถานการณ์จาํลองขึ�นมา 

หรือพาไปศึกษาของจริงเพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่าง ๆ เขา้สู่วิถีชีวิต หรือดาํเนินการจริงตามวิถี

ชีวิต เพื�อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สามารถพฒันาอาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง (พออยู ่พอกิน มีรายได ้มีการออม) 
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การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้การจดัทาํแผน และโครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา  อช����� พฒันาอาชีพให้มคีวามเข้มแขง็ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหม้ีผลิตภณัฑห์รืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต และเหลือเงินออมตามศกัยภาพ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ศกัยภาพธุรกิจ �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

และความจาํเป็นของการพฒันา

อาชีพเพื�อความเขม้แข็ง 

�.อธิบายความจาํเป็น และคุณค่า

ของการวิเคราะห์ศกัยภาพของ

ธุรกิจ  

�.สามารถวิเคราะห์ตาํแหน่ง

ธุรกิจในระยะต่าง ๆ   

 

 

 

�.สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่  

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

พื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� บนเสน้ทาง

ของเวลา  

�.ความหมาย ความสาํคญั 

และความจาํเป็นในการ

พฒันาอาชีพ 

�.ความจาํเป็นของการ

วิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

 

�.การวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเริ�มตน้ 

  - ระยะสร้างตวั 

 -  ระยะทรงตวั 

 -  ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น 

�.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม  

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่  

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพ

ของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ

พื�นที� บนเสน้ทางของเวลา 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การตลาด 

�.กาํหนดทิศทางการตลาด  

 

�.กาํหนดเป้าหมาย การตลาด  

 

�.กาํหนดกลยทุธสู่์เป้าหมาย 

 

�.วิเคราะหก์ลยทุธ ์ 

 

�.กาํหนดกิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด  

�.การกาํหนดทิศทาง

การตลาด 

�.การกาํหนดเป้าหมาย

การตลาด 

�.การกาํหนดกลยทุธสู่์

เป้าหมาย 

�.การวิเคราะห์กลยทุธ ์

�.กิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

�� 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การผลิตหรือการ

บริการ 

�.อธิบายการกาํหนดคุณภาพ

ผลผลิตหรือการบริการ  

�.วิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิต

หรือการบริการ 

�.กาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือ

การบริการ  

�.กาํหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

�.พฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการ 

�.การกาํหนดคุณภาพการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.การวิเคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.การกาํหนดเป้าหมายการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.การกาํหนดแผนกิจกรรม 

�.การพฒันาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

�� 

� การพฒันาธุรกิจ     

เชิงรุก 

�.อธิบายความจาํเป็น และคุณค่า

ของธุรกิจเชิงรุก  

�.อธิบายการแทรกความนิยมเขา้

สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค

อยา่งแทจ้ริง 

�.อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์ 

คุณภาพสินคา้ใหม่ 

�.อธิบายการพฒันาอาชีพใหม้ี

ความเขม้แข็ง 

�.ความจาํเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

�.การแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

�.การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพ

สินคา้ใหม่ 

�.การพฒันาอาชีพใหม้ีความ 

เขม้แข็ง (พออยู ่พอกิน         

มีรายได ้มีการออม) 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� โครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีความ

เขม้แข็ง 

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

แผนต่าง ๆ 

�.เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ 

 

�.ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

โครงการพฒันาอาชีพ  

�.ปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพ  

�.การวิเคราะห์ความเป็นไป

ไดข้องแผนต่าง  ๆ

�.การเขียนโครงการการ

พฒันาอาชีพ 

�.การตรวจสอบความเป็นไป

ไดข้องโครงการ 

�.การปรับปรุงแกไ้ข

โครงการพฒันาอาชีพ 

�� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการขยายอาชีพ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัชุมชนเพื�อการขยายอาชีพ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัช่องทางการขยายอาชีพ ดังนี� คอื 

 ความหมาย ความสาํคญัและความจาํเป็นของการขยายอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะขอบข่ายการงาน

อาชีพ กระบวนการทาํงาน การบริหารจดัการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื�อการ

ขยายอาชีพจากการงานอาชีพต่างๆ เช่น 

 อาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการปลูกพืช เลี� ยงสัตว์ และการประมง ตาม

กระบวนการผลิตและการจดัการผลผลิต มีการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการเพิ�มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ 

การอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มเพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบัการทาํงานตามกระบวนการของงานช่าง ซึ� ง

ประกอบดว้ยการบาํรุงรักษา การติดตั�ง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื�อนาํไปสู่การสร้างอาชีพ 

 อาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกับการทาํงานด้านการประดิษฐ์สิ�งของ 

เครื� องใชที้� เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีต สวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และ

เทคโนโลย ีการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและ

สากล เพื�อนาํไปสู่การสร้างงานอาชีพ 

 อาชีพด้านพาณชิยกรรม เป็นการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที�เป็นการนาํเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้

ร่วมกนั หรือเปลี�ยนสภาพเพื�อที�จะก่อใหเ้กิดคุณค่าที�สูงกว่าเดิม โดยในงานหรือกิจกรรมดา้นพาณิชยกรรม

ครอบคลุมลกัษณะงานการตลาด งานการผลิตหรือบริการ งานการเงินและบญัชี และงานทรัพยากรมนุษย ์

 อาชีพด้านอาํนวยการและอาชีพเฉพาะทาง  เป็นการวิเคราะห์เกี�ยวกบังานการบริหารจดัการดว้ยการ

วางแผน ดาํเนินการ เพื�อใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที�

ใชค้วามรู้ ทกัษะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

 ความหมาย ความจาํเป็นในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิ

ประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� วิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆ ได้แก่ การลงทุน การตลาด 

กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ความรู้
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ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนั�นๆ การลาํดับความสาํคัญของอาชีพที�มีความเป็นไปไดต่้อการขยาย

อาชีพ เพื�อนําข้อมูลที�วิเคราะห์ไวน้ําไปปรึกษาผูรู้้  การตัดสินใจขยายอาชีพที�เหมาะสมกับตนเองตาม

ศกัยภาพ � ด้านได้แก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะ

ภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�    

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

 เป็นการสาํรวจอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา แลว้นาํมาวิเคราะห์ รวมทั�งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนั สรุป

เป็นองคค์วามรู้เพื�อการขยายอาชีพ ของตน หรือชุมชน 

 

 การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริง ผลงานปฏิบติั สงัเกตความสนใจ ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ช่องทางการขยายอาชีพ จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้  ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน

ชุมชนสงัคม ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพของตน และสอดคลอ้งกบัชุมชนเพื�อการขยายอาชีพ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การงานอาชีพ �.อธิบายความสาํคญั และ

ความจาํเป็นในการขยายอาชีพ 

�.ความสาํคญั และความจาํเป็น

ในการขยายอาชีพ 

�� 

  �.อธิบายลกัษณะขอบข่าย

กระบวนการผลิตงานอาชีพใน

ชุมชน สงัคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ               

ทวีปอฟัริกา เพื�อนาํมา

วิเคราะห์ขยายอาชีพ 

�.การขยายอาชีพในชุมชน 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา                

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   - งานอาชีพดา้นเกษตรกรรม 

   - งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม 

   - งานอาชีพดา้น 

พาณิชยกรรม 

   - งานอาชีพดา้นความคิด

สร้างสรรค ์

   - งานอาชีพดา้นอาํนวยการ

และอาชีพเฉพาะ 

 

  �.อธิบายการจดัการในงาน

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ                  

ทวีปอฟัริกา เพื�อนาํมา

วิเคราะห์ในการขยายอาชีพ 

 

�.การขยายกระบวนการจดัการ

งานอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย                             

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยโุรป และทวีปอฟัริกา 

   �.� การจดัการการผลิต 

      - การวางแผน 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.อธิบายคุณธรรม จริยธรรม 

ในการขยายอาชีพ 

 

 

 

�.อธิบายการอนุรักษพ์ลงังาน 

และสิ�งแวดลอ้มในการขยาย

อาชีพในชุมชน สงัคม ประเทศ 

และภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป

      - การจดัทาํโครงการ 

      - การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

      - การใชแ้รงงาน 

 - การใชส้ถานที� 

 - การใชทุ้น 

        ฯลฯ 

�.� การจดัการการตลาด 

     - การกาํหนดทิศทาง

การตลาด 

- การหาความตอ้งการของ

ตลาด 

   - การขนส่ง 

   - การขาย 

   - การกาํหนดราคาขาย 

   - การทาํบญัชีประเภท

ต่างๆ 

        ฯลฯ 

�.คุณธรรม จริยธรรม 

   - ความรับผดิชอบ 

   - การประหยดั 

   - การอดออม 

   - ความสะอาด 

   - ความประณีต 

   - ความขยนั 

   - ความซื�อสตัย ์

           ฯลฯ 

�.การอนุรักษพ์ลงังาน และ

สิ�งแวดลอ้มในการขยายอาชีพ

ในชุมชน สงัคม ประเทศ และ

ภูมิภาค � ทวีป ไดแ้ก่ ทวีป
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และทวีป 

อฟัริกา 

เอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยโุรป และ

ทวีปอฟัริกา 

� ช่องทางการขยาย

อาชีพ 

�.อธิบายความจาํเป็นในการ

มองเห็นช่องทางในการขยาย

อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ตนเอง 

�.ความจาํเป็นในการมองเห็น

ช่องทางการประกอบอาชีพ 

�� 

  �.ศึกษาอาชีพในชุมชน สงัคม 

ประเทศ และภูมิภาค � ทวีป 

ไดแ้ก่ ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยโุรป และทวีปอฟัริกา เพื�อ

วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น

การขยายอาชีพ 

 

 

 

 

 

�.กาํหนดวิธีการและขั�นตอน

การขยายอาชีพโดยพิจารณา

ความเป็นไปไดข้องการขยาย

อาชีพ พร้อมทั�งใหเ้หตุผลใน

การขยายอาชีพที�เลือก 

�.ความเป็นไปไดใ้นการขยาย

อาชีพ 

   - การลงทุน 

   - การตลาด 

   - กระบวนการผลิต 

   - การขนส่ง 

- การบรรจุหีบห่อ 

   - การแปรรูป 

   - ผลกระทบต่อชุมชน และ

สภาพแวดลอ้ม 

   - ความรู้ความ สามารถ 

     ฯลฯ 

�.การกาํหนดวิธีการและ

ขั�นตอนการขยายอาชีพพร้อม

ใหเ้หตุผล 

 

� การตดัสินใจเลือก

ขยายอาชีพ 

�.ตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

�.การตดัสินใจเลือกขยายอาชีพ

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที�ไดเ้หมาะสมกบั

ตนเอง 

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที�  
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการขยายอาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะ ในการขยายอาชีพ เพื�อสร้างความมั�นคงบนพื�นฐานความรู้ ใน

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พฒันาต่อยอดและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัทาํแผนงาน และโครงการ เพื�อขยายอาชีพเขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนั ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพ

ของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความมั�นคง 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัทักษะอาชีพที�ต้องการขยายอาชีพ ดังนี�คอื 

 ความจาํเป็นในการฝึกทกัษะอาชีพ เพื�อการขยายอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที�ใช้

นวตักรรม เทคโนโลยี ความหมาย ความสาํคัญของการจดัการอาชีพ เพื�อการขยายอาชีพ และระบบการ

จดัการเพื�อการขยายอาชีพที�ตดัสินใจเลือก แหล่งเรียนรู้ในการฝึก การตดัสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึก การ

บนัทึกรายงาน การฝึกทกัษะการขยายอาชีพโดยพฒันาต่อยอด และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา และคาํนึงถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

 ความหมาย ความสาํคญัของการจดัทาํและหรือปรับปรุงการจดัการอาชีพ 

 การทําแผนธุรกจิ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบการงานอาชีพของทุกคนในครอบครัว 

ชุมชน ซึ�งเป็นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที�กาํหนดดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

รายได้ ค่านิยมของชุมชน ตามศกัยภาพ � ด้านได้แก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพ

ของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�และ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความมั�นคงเป็นผลสาํเร็จ โดยกาํหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ การ

ดาํเนินงานที�จะดาํเนินการไปตามแผนธุรกิจ 

 การจดัการความเสี�ยง เป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน

แต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละ

พื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์น

แต่ละพื�นที�และจดัการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินการในอดีตที�ผา่นมาในช่วงระยะเวลา �-� ปี จนถึงปัจจุบนัเน้น

ยอดขายของประเภทสินคา้ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ผลกาํไร วิเคราะห์คู่แข่งขนั วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพนัธ ์
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วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายในดา้น จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกดา้นโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะทาํให้เกิดความเสี�ยงในการประกอบอาชีพตอ้งจดัการ

แกปั้ญหาความเสี�ยงนั�น เพื�อความมั�นคงของอาชีพ  

 การขับเคลื�อนแผนธุรกิจ เป็นการขบัเคลื�อนแผนปฏิบติัการสู่ความสาํเร็จ โดยการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ การพฒันาแผนปฏิบติัการ การจดัการความรู้ขบัเคลื�อนแผนปฏิบติัการสู่

ความสาํเร็จ 

 การจดัการการผลติ เป็นการจดัการเกี�ยวกบัการควบคุมคุณภาพให้ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการ

ของตลาด การใชน้วตกรรม เทคโนโลยใีนการผลิต การลดตน้ทุนการผลิตหรือการบริการ 

 การจัดการการตลาด เป็นการนําผลผลิตเข้า สู่ตลาด ซึ� งด ํา เนินการโดยการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การวิจยัตลาด การส่งเสริมการขาย การจดัทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ ความสามารถกระจายสินคา้ให้

ถึงลกูคา้ 

บัญชีธุรกจิ บญัชีธุรกิจจะเป็นตวัควบคุมการดาํเนินการดา้นธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ บญัชีธุรกิจควร

มีบญัชีเกี�ยวกับรายได ้– กาํไร – รายจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน หนี� สูญ ต้นทุนทางการเงิน สินทรัพย ์– 

หนี� สิน และการลงทุน 

ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผนและวางระบบพฒันาธุรกิจใหม้ีความเขม้แข็ง ย ั�งยนื 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

สํารวจ วิเคราะห์ทักษะที�จาํเป็นต่อการขยายอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึกกระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาด นวตักรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทกัษะเพื�อการขยายอาชีพโดยการ

พฒันาต่อยอด ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาและคาํนึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เป็นการศึกษาปฏิบติัจริงดว้ยการทาํแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผูเ้รียนตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การจดัการความเสี�ยง การขบัเคลื�อนแผนธุรกิจ การจดัการผลิต การจดัการตลาด บญัชี

ธุรกิจ อาจสร้างสถานการณ์จาํลองขึ�นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่างๆ 

เขา้สู่วิถีชีวิต หรือดาํเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื�อผูเ้รียนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการ

ธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

 

การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้การจดัทาํแผน และโครงการขยาย

ธุรกิจ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� ทกัษะการขยายอาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะ ในอาชีพ เพื�อสร้างความมั�นคงบนพื�นฐานความรู้ ในกระบวนการ

ผลิตกระบวนการตลาด ที�ใชน้วตกรรม เทคโนโลยทีี�เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพ พฒันาต่อยอด

และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัทาํแผนงาน และโครงการ เพื�อขยายอาชีพเขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนั ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อสู่ความมั�นคง 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ทกัษะในการขยาย

อาชีพ 

�. อธิบายความจาํเป็นในการฝึก

ทกัษะอาชีพ กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�ใช ้

นวตักรรม เทคโนโลย ีเพื�อการ

ขยายอาชีพ  

�.อธิบายความหมาย ความสาํคญั

ของการจดัการอาชีพ และระบบ

การจดัการ เพื�อการขยายอาชีพ

โดยพฒันาต่อยอด ประยกุตใ์ช้

ภูมิปัญญา และคาํนึงถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

�. ความจาํเป็นในการฝึกทกัษะ

อาชีพ กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาดที�ใช ้      

นวตักรรม เทคโนโลย ีเพื�อการ

ขยายอาชีพ 

�. ความหมาย ความสาํคญัของ

การจดัการอาชีพ และระบบ

การจดัการ 

�� 

  �. สาํรวจแหล่งเรียนรู้ และ

สถานที�ฝึกทกัษะในการขยาย

อาชีพ 

�. แหล่งเรียนรู้ และสถานที�ฝึก

อาชีพ 

 

  �. วางแผนในการฝึกทกัษะอาชีพ

โดยพฒันาต่อยอด ประยกุตใ์ช้

ภูมิปัญญา และคาํนึงถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

�. การวางแผนโดยกาํหนดสิ�ง

ต่างๆดงันี�  

   - ความรู้และทกัษะที�ตอ้งฝึก 

   - วิธีการฝึก 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

�.ฝึกทกัษะอาชีพตามแผนที�

กาํหนดไวไ้ดโ้ดยมีการบนัทึก

ขั�นตอนการฝึกทุกขั�นตอน 

   - แหล่งฝึก 

   - วนั เวลาในการฝึก 

               ฯลฯ 

�.การฝึกทกัษะอาชีพ 

   - การจดบนัทึก 

   - ปัญหาและการแกปั้ญหา 

   - ขอ้เสนอแนะ 

             ฯลฯ 

� การทาํแผนธุรกิจ  

เพื�อการขยายอาชีพ 

�.วิเคราะห์ชุมชน 

โดยการระดมความคิดเห็นของ

คนในชุมชน และกาํหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รายได ้ค่านิยม

ของชุมชน เป้าหมาย และกลยทุธ์

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

พื�นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที� และแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

�.วางแผนปฏิบติัการ 

�.การวิเคราะห์ชุมชน 

- จุดแข็ง 

- จุดอ่อน 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

ตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพ

ของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�ง

ของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของ

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและ

วิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  

ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละพื�นที� 

�.การกาํหนดวิสยัทศัน์    พนัธ

กิจ เป้าหมาย กลยทุธ ์ในการ

กาํหนดแผนขยายธุรกิจของ

ชุมชน 

�.การวางแผนปฏิบติัการ 

 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การจดัการความเสี�ยง 1. รู้และเขา้ใจหลกัการและ

ขั�นตอนการจดัการ ความเสี�ยง 

2.วิเคราะห์ปัจจยัความเสี�ยงทาง

ธุรกิจ   

3. วางแผนการบริหารความเสี�ยง 

(Risk Management Planning) 

 

การจดัการความเสี�ยง (Risk 

Management) 

1.ความหมาย          

2.องคป์ระกอบการจดัการ

ความเสี�ยง 

3.การ วิเคราะห์ปัจจยัความ

เสี�ยงทางธุรกิจ    

4. การประเมินความเสี�ยง  

5.การกาํหนดมาตรการแกไ้ข

และป้องกนัความเสี�ยง 

6. การ ประเมินผลของ

มาตรการแกไ้ขและป้องกนั 

7. การวางแผนการบริหาร

ความเสี�ยง (Risk Management 

Planning  

8. การติดตามประเมินผลการ

บริหารความเสี�ยง 

�� 

� การจดัการการผลิต

หรือการบริการ 

�.จดัการเกี�ยวกบัการควบคุม

คุณภาพ  

�.อธิบายวิธีการใชน้วตกรรม

เทคโนโลยใีนการผลิต  

�.อธิบายขั�นตอนการลดตน้ทุน

การผลิตหรือการบริการ  

�.จดัทาํแผนการผลิตหรือการ

บริการ  

�.การจดัการเกี�ยวกบัการ

ควบคุมคุณภาพ 

�.การใชน้วตกรรมเทคโนโลยี

ในการผลิต 

�.การลดตน้ทุนการผลิตหรือ

การบริการ 

�.การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

� 

� การจดัการการตลาด �.จดัการการตลาดเพื�อนาํผลผลิต

เขา้สู่ตลาด  

 

 

 

�.การจดัการการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ ์

- การวิจยัตลาด 

- การส่งเสริมการขาย 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

�.จดัทาํแผนการจดัการการตลาด 

- การทาํขอ้มลูฐานลกูคา้ 

- การกระจายสินคา้ 

�.การจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

� บญัชีธุรกิจ �.อธิบายความสาํคญัในการทาํ

บญัชีธุรกิจ  

�.บอกประเภทของบญัชีประเภท

ต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง  

 

�.ความสาํคญัในการทาํบญัชี

ธุรกิจ 

�.ประเภทของบญัชีธุรกิจ 

   - ขั�นตอนการทาํบญัชี

ประเภทต่าง  ๆ

- บญัชีรับ-จ่าย 

- บญัชีหนี� สิน 

- บญัชีการเงิน 

- บญัชีสินทรัพย ์

         ฯลฯ 

�� 

� การขบัเคลื�อนธุรกิจ 

เพื�อขยายอาชีพ 

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

แผนปฏิบติัการในการขยายธุรกิจ 

 

�.พฒันาแผนปฏิบติัการการขยาย

ธุรกิจ  

�.อธิบายขั�นตอนการขบัเคลื�อน

แผนปฏิบติัการเพื�อการขยาย

ธุรกิจ  

�.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของแผนปฏิบติัการในการ

ขยายธุรกิจ 

�.แผนปฏิบติัการขยายธุรกิจ 

 

�.ขั�นตอนการขบัเคลื�อน

แผนปฏิบติัการเพื�อการขยาย

ธุรกิจ 

�� 

� โครงการขยายอาชีพ �.อธิบายความสาํคญัของการทาํ

โครงการขยายอาชีพ  

�.ความสาํคญัของโครงการ �� 

  �.เขียนโครงการ  �.ขั�นตอนการเขียนโครงการ  

  �.เขียนแผนปฏิบติัการ  �.การเขียนแผนปฏิบติัการ  

  �.ตรวจสอบโครงการไดถ้กูตอ้ง 

และเหมาะสม 

�.การตรวจสอบโครงการ  
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คาํอธบิายรายวชิา อช����� พฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหม้ีผลิตภณัฑห์รืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

ศึกษา และฝึกทักษะเกี�ยวกบัการพฒันาอาชีพ เพื�อให้มคีวามมั�นคง ดังนี� คอื  

 ความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 ศักยภาพธุรกิจของตนเอง ชุมชน ความจําเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ  

การวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ (ระยะเริ�มตน้ ระยะสร้างตวั ระยะทรงตวั ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น) การวิเคราะห์

ธุรกิจตามศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�บนเสน้ทางของเวลา 

 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด   การกาํหนดทิศทางการตลาด การกาํหนดเป้าหมายการตลาด  

การกาํหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมายบนพื�นฐานศกัยภาพธุรกิจที�เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์กาํหนดกิจกรรม 

แผนการพฒันาการตลาด 

 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ การ

วิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการบริการ การกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การกาํหนดแผน

กิจกรรม พฒันาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก   ความจําเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้า สู่ 

ความตอ้งการแทจ้ริงของผูบ้ริโภค รูปลกัษณ์คุณภาพใหม่ เพิ�มช่องทางเขา้ถึงลกูคา้ 

 ปฏิบัตกิาร จดัทาํแผน และโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้    

 เป็นการศึกษาปฏิบติัจริงดว้ยการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การจดัทาํแผนพฒันาการตลาด การจดัทาํ

แผนพฒันาการผลิต การพฒันาธุรกิจเชิงรุก การพฒันาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ อาจสร้างสถานการณ์จาํลอง

ขึ�นมา หรือพาไปศึกษาของจริง เพื�อฝึกปฏิบติัและนาํแผนปฏิบติัการต่าง ๆ เขา้สู่วิถีชีวิต หรือดาํเนินการจริง

ตามวิถีชีวิต เพื�อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สามารถพฒันาอาชีพของตน หรือชุมชน ให้มีความมั�นคง (พออยู่ พอ

กิน มีรายได ้มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ) 
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การวดัและประเมนิผล   

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การจดัทาํแผนและโครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีความมั�นคง 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา อช����� พฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหม้ีผลิตภณัฑห์รืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการ

ดาํรงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� ศกัยภาพธุรกิจ �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

และความจาํเป็นของการพฒันา

อาชีพ เพื�อใหม้ีความมั�นคง 

�.อธิบายความจาํเป็น และคุณค่า

ของการวิเคราะห์ศกัยภาพของ

ธุรกิจ  

�.วิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจใน

ระยะต่าง ๆ   

 

 

 

 

�.วิเคราะห์ธุรกิจตามศกัยภาพ            

� ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�ตาม

ลกัษณะภูมิอากาศ   ศกัยภาพของ

ภูมิประเทศและทาํเลที�ตั�งของแต่

ละพื�นที�   ศกัยภาพของศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ของแต่ละพื�นที�  ศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื�นที�

บนเสน้ทางของเวลา  

�.ความหมาย ความสาํคญั และ

ความจาํเป็นของการพฒันา

อาชีพ 

 

�.ความจาํเป็นของการวิเคราะห์

ศกัยภาพธุรกิจ 

 

�.การวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเริ�มตน้ 

 - ระยะสร้างตวั 

 - ระยะทรงตวั 

 - ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ�น 

�.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม

ศกัยภาพ � ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื�นที�  ศกัยภาพของพื�นที�

ตามลกัษณะภูมิอากาศ   

ศกัยภาพของภูมิประเทศและ

ทาํเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที�   

ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ

พื�นที�  ศกัยภาพของทรัพยากร

มนุษยใ์นแต่ละพื�นที�บน

เสน้ทางของเวลา 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การตลาด 

�.กาํหนดทิศทางการตลาด  

 

�.กาํหนดเป้าหมายการตลาด 

�.กาํหนดกลยทุธสู่์เป้าหมาย 

 

�.วิเคราะหก์ลยทุธ ์

�.กาํหนดกิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

�.การกาํหนดทิศทางการตลาด 

�.การกาํหนดเป้าหมายการตลาด 

�.การกาํหนดกลยทุธสู่์

เป้าหมาย 

�.การวิเคราะห์กลยทุธ ์

�.กิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

�� 

� การจดัทาํแผนพฒันา

การผลิตหรือการ

บริการ 

�.อธิบายการกาํหนดคุณภาพ

ผลผลิตหรือการบริการ 

�.สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.กาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือ

การบริการ 

�.กาํหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

�.พฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการได ้

�.การกาํหนดทุนการผลิตหรือ

การบริการ 

�.การวิเคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

�.การกาํหนดเป้าหมายการผลิต

หรือการบริการ 

�.การกาํหนดแผนกิจกรรม 

�.การพฒันาระบบการผลิตหรือ

การบริการ 

�� 

� การพฒันาธุรกิจเชิง

รุก 

�.อธิบายความจาํเป็น และคุณค่า

ของธุรกิจเชิงรุก 

�.อธิบายการแทรกความนิยมเขา้

สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งแทจ้ริง 

�.อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์ 

คุณภาพสินคา้ใหม่ 

�.อธิบายการพฒันาอาชีพใหม้ี

ความมั�นคง 

�.ความจาํเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

�.การแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

�.สร้างรูปลกัษณ์คุณภาพสินคา้

ใหม่ 

�.การพฒันาอาชีพใหม้ีความ

มั�นคง เขม้แข็ง ย ั�งยนื (พออยู ่

พอกิน มีรายได ้มีการออม และ

มีทุนในการขยายอาชีพ) 

�� 

� โครงการพฒันา

อาชีพใหม้ีความ

�.วิเคราะห์ความเป็นไปไของ

แผนการตลาดและการผลิตหรือ

�.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของแผนการตลาดและการผลิต

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

มั�นคง การบริการ 

�.เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ

ได ้

�.ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

โครงการพฒันาอาชีพ 

�.ปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพ 

หรือการบริการ 

�.การเขียนโครงการการพฒันา

อาชีพ 

�.การตรวจสอบความเป็นไป

ไดข้องโครงการ 

�.การปรับปรุงโครงการพฒันา

อาชีพ 
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สาระทกัษะการดําเนินชีวติ 
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คาํชี�แจงสาระทักษะการดําเนินชีวติ 

 

  �. เอกสาร “สาระทกัษะการดาํเนินชีวิต” ประกอบดว้ย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้                

ผงัมโนทศัน์ มาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั คาํอธิบายรายวิชา และรายละเอียด

คาํอธิบายรายวิชา 

  �. ใหส้ถานศึกษาที�จดัการศกึษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศกึษาขั�น

พื�นฐาน พุทธศกัราช ���� นาํไปพิจารณาประกอบการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

  �. นาํไปใชจ้ดักระบวนการการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดบั

การศึกษา และใหผู้เ้รียนไดคุ้ณภาพตามผลการเรียนรู้ที�คาดหวงักาํหนด 

  �. คาํอธิบายรายวิชาแต่ละระดบั จดัทาํตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัและผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั โดยใหค้รูและผูเ้กี�ยวขอ้งมีความเขา้ใจขอบข่ายของรายวิชานั�นๆ ดงันั�นในแต่ละคาํอธิบายรายวิชา

ไดม้ีการกาํหนดชื�อรายวิชา จาํนวนหน่วยกิต ระดบัการศกึษา การศกึษาและฝึกปฏิบติั การจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ซึ�งครูสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนการเรียนรู้ได ้

  �. สาระทกัษะการดาํเนินชีวติประกอบดว้ย � มาตรฐานการเรียนรู้ที�เนน้เกี�ยวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง สุขศึกษา พลศกึษา และศิลปศึกษา โดยแต่ละระดบัเนน้ ดงันี�  

      �.� เศรษฐกิจพอเพียง ระดบัประถมศกึษาเนน้ความพอเพียงในครอบครัว ระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้เนน้ความพอเพียงในการประกอบอาชีพ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเนน้ความ

พอเพียงในชุมชน 

           �.� สุขศึกษา พลศกึษา ระดบัประถมศกึษา  เนน้อวยัวะภายใน อวยัวะภายนอก การ

วางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพโดยทั�วไป  โรคติดต่อ  ยาสามญัประจาํบา้น สารเสพติด ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น  ทกัษะชีวิตเพื�อการคิด ระดบัมธัยมศกึษาตอนเนน้โครงสร้างร่างกาย การออกกาํลงักาย 

สารอาหาร โรคระบาดต่างๆ ยาสมุนไพร และทกัษะชีวิตเพื�อการสื�อสาร สาํหรับระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

เนน้ระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัญหาเพศศกึษา อาหารและโภชนาการ การเสริมสร้างสุขภาพ โรคที�ถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรม  การใชย้าอยา่งปลอดภยั  ผลกระทบจากสารเสพติด และทกัษะชีวิตเพื�อสุขภาพจิต 

 �.� ศิลปศึกษา  ระดบัประถมศึกษาเนน้ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์พื�นบา้น ระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้เนน้ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ไทย และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเนน้ทศันศิลป์ 

ดนตรี นาฏศิลป์สากล 
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สาระทักษะการดําเนินชีวติ 

 

สาระทักษะการดําเนินชีวติ 

  เป็นสาระเกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา ความปลอดภยัในการดาํเนินชีวิต 

การมีศิลปะและสุนทรียภาพ ดา้นทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พื�นบา้น ไทย และสากล 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี� 

มาตรฐานที� �.1  มีความรู้ความเขา้ใจ เจตคติที�ดีเกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ ประยุกต์ใช้

ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติที�ดีเกี�ยวกบัการดูแล ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และ 

ความปลอดภยัในการดาํเนินชีวิต 

มาตรฐานที� �.3  มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีเกี�ยวกบัศิลปะและสุนทรียภาพ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการดําเนินชีวิต 

 

มาตรฐานที� 4.�  

สุขศึกษา พลศึกษา 

มาตรฐานที� 4.�  

เศรษฐกิจพอเพยีง 

แนวคิด หลกัการ ความหมาย                         
ความสาํคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

โรคติดต่อ 

 ความพอเพยีงในครอบครัว 

 ยาสามญัประจาํบา้น 

 
สารเสพติด 

 
ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น 

 

นาํเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นครอบครัว 

ทศันศลิป์พื�นบา้น 

 
ดนตรีพื�นบา้น 

 
นาฏศิลป์พื�นบา้น 

 

มาตรฐานที� 4.�  

ศิลปศึกษา 

ร่างกายของเรา อวยัวะภายใน ภายนอก 

 
การวางแผนครอบครัวและพฒันาการทางเพศ 

 
การดูแลสุขภาพ 

 

ทกัษะชีวิตเพื�อการคดิ 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

ทักษะการดําเนินชีวิต 

มาตรฐานที� 4.�  

สุขศึกษา พลศึกษา 

มาตรฐานที� 4.�  

เศรษฐกิจพอเพยีง 

แนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสาํคญั 

 สารอาหาร 

 ประกอบอาชีพอยา่งพอเพียง 

 โรคระบาดต่างๆ 

 
ยาแผนโบราณและสมุนไพร 

 
การป้องกนัสารเสพติด 

 

สร้างเครือข่ายดาํเนินชีวิตแบบพอเพยีง 

ทศันศลิป์ไทย 

 
ดนตรีไทย 

 
นาฏศิลป์ไทย 

 

มาตรฐานที� 4.�  

ศิลปศึกษา 

พฒันาการของร่างกายทั�งโครงสร้างภายใน
และอวยัวะต่างๆ 

 
การดูแลรักษาสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย
และสุขภาพทางเพศ 

ทกัษะชีวิตเพื�อการสื�อสาร 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ทักษะการดําเนินชีวิต 

 

มาตรฐานที� 4.�  

สุขศึกษา พลศึกษา 

มาตรฐานที� 4.�  

เศรษฐกิจพอเพยีง 

แนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสาํคญั 

 อาหารและโภชณาการ 

 ชุมชนพอเพียง 

 เสริมสร้างสุขภาพ 

 
โรคที�ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

 

ผลกระทบจากยาเสพติด 

 

การแกปั้ญหาชุมชน 

ทศันศลิป์สากล 

 
ดนตรีสากล 

 
นาฏศิลป์สากล 

 

มาตรฐานที� 4.�  

ศิลปศึกษา 

ระบบต่างๆ ของร่างกาย 

 
ปัญหาเพศศึกษา 

 

ทกัษะชีวิตเพื�อสุขภาพจิต 

 

สถานการณ์ของประเทศกบัความพอเพยีง 

 
สถานการณ์ของโลกกบัความพอเพยีง 

ปลอดภยัจากการใชย้า 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ      

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติที�ดีเกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็น

คุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถประยุกต์ใช้ใน

ครอบครัว และมี

ภูมิคุม้กนัในการดาํเนิน

ชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวอยา่งมี

ความสุข 

�. อธิบายแนวคิด 

หลกัการ ความหมาย 

ความสาํคญัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. บอกแนวทางในการ

นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุตใ์ช้

ในการดาํเนินชีวิต 

�. เห็นคุณค่าและปฏิบติั

ตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. แนะนาํ ส่งเสริมให้

สมาชิกในครอบครัวเห็น

คุณค่าและนาํไปปฏิบติั

ในการดาํเนินชีวิต 

รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็น

คุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพและมี

ภูมิคุม้กนัในการดาํเนิน

ชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน

อยา่งมีความสุข 

�. อธิบายแนวคิด 

หลกัการ ความหมาย 

ความสาํคญัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. บอกแนวทางในการ

นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุตใ์ช้

ในการประกอบอาชีพ 

�. เห็นคุณค่าและปฏิบติั

ตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. แนะนาํ ส่งเสริม

สมาชิกในครอบครัวและ

ชุมชนใหเ้ห็นคุณค่าและ

นาํไปปฏิบติัในการ

ดาํเนินชีวติ 

รู้ เขา้ใจ  ตระหนกั และ

เห็นคุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน

ชุมชน และ มีคุม้กนัใน

การดาํเนินชีวิต และการ

อยูร่่วมกนัในครอบครัว 

ชุมชน และสงัคม อยา่ง

สนัติสุข สร้างความ

ร่วมมือในการพฒันา

ชุมชน ทอ้งถิ�น 

�. อธิบายแนวคิด 

หลกัการ ความหมาย 

ความสาํคญัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�. บอกแนวทางในการ

นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุตใ์ช้

ในชุมชน 

�. เห็นคุณค่าและปฏิบติั

ตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. ปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งในการดาํเนิน

ชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน 

�. เผยแพร่หลกัปรัชญา
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

เศรษฐกิจพอเพียงให้

ชุมชน เห็นคุณค่าและ

นาํไปปฏิบติัในการ

ดาํเนินชีวติ 

�. มีส่วนร่วมในชุมชน

ในการปฏิบติัตนตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. สามารถนาํแนวคิด

ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการประกอบอาชีพได ้
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มาตรฐานที� �.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจคติที�ดีเกี�ยวกบัการดูแล ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั และความปลอดภยัในการดาํเนินชีวิต 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม เจตคติที�ดี  มี

ทกัษะในการดูแลและ

สร้างเสริมการมี

พฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัเป็นกิจนิสยั

ตลอดจนป้องกนั

พฤตกิรรมเสี�ยงต่อ

สุขภาพและดํารงชีวติ

ของตนเองและ

ครอบครัวอย่างมี

ความสุข 

 �. อธิบายธรรมชาติการ

เจริญเติบโตและ

พฒันาการของมนุษยไ์ด้

อยา่งถกูตอ้ง 

�. บอกหลกัการดูแลและ

สร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพที�ดีของตนเอง

และครอบครัว 

�. ปฏิบติัตนในการดูแล

และสร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที�ดีจน

เป็นกิจนิสยั 

�. ป้องกนัและหลีกเลี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยงต่อ

สุขภาพและความ

ปลอดภยัดว้ย

กระบวนการ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม เจตคติที�ดี มี

ทกัษะในการดูแล และ

สร้างเสริมการมี

พฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั 

หลกีเลี�ยงพฤตกิรรมเสี�ยง

ต่อสุขภาพ ตลอดจน

ส่งเสริมสุขภาพ

พลานามยัและสภาพ 

แวดล้อมที�ดีในชุมชน 

 1. อธิบายธรรมชาติการ

เจริญเติบโตและพฒันาการ

ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. บอกหลกัการดูแลและ

สร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพที�ดีของตนเองและ

ครอบครัว 

 3. ป้องกนัและหลีกเลี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ

และความปลอดภยัดว้ย

กระบวนการทกัษะชีวติ   

4.  แนะนาํการปฏิบติัตน

เกี�ยวกบัการดูแลและ

หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยง

ต่อสุขภาพแก่ครอบครัว

และผูอ้ื�น 

5. ปฏิบติัตนในการดูแล

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม เจตคติที�ดี มี

ทกัษะในการดูแล และ

สร้างเสริมการมี

พฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั 

วางแผนพฒันาสุขภาพ 

ดํารงสุขภาพของตนเอง 

และครอบครัว ตลอดจน

สนับสนุนให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริม

ด้านสุขภาพพลานามยั

และพฒันา

สภาพแวดล้อมที�ด ี

1.ปฏิบติัตนในการดูแล

และสร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที�ดีจน

เป็นกิจนิสยั 

2.ป้องกนัและหลีกเลี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยงต่อ

สุขภาพดว้ยกระบวน 

การทกัษะชีวิต  

3.แนะนาํการปฏิบติัตน

เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ

และการหลีกเลี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยงต่อ

สุขภาพและความ

ปลอดภยัแก่ครอบครัว

และผูอ้ื�น 

4. วางแผนพฒันาสุขภาพ

และดาํรงสุขภาพของ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ทกัษะชีวิต สุขอนามยัและสร้าง

เสริมพฤติกรรมสุขภาพที�

ดีของตนเอง รวมทั�ง

สภาพแวดลอ้มในชุมชน

จนเป็นกิจนิสยั 

ตนเองและครอบครัว 

5. ปฏิบติัตนในการดูแล

สุขภาพอนามยัและ

สิ�งแวดลอ้มในชุมชน 

6. ส่งเสริมใหชุ้มชนมี

ส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพอนามยัและ

สิ�งแวดลอ้ม 
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มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดี เกี�ยวกบัศิลปะและสุนทรียภาพ 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

รู้  เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ชื�นชม เห็น

คุณค่าความงาม  ความ

ไพเราะ ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม ทาง

ทัศนศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์พื�นบ้าน  และ

สามารถวิเคราะห์

วิพากษว์ิจารณ์ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. อธิบายความหมายของ

ธรรมชาติ ความงามและ

ความไพเราะของ

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ 

2. อธิบายความรู้พื�นฐาน

ของทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์พื�นบา้น 

3. สร้างสรรคผ์ลงาน โดย

ใชค้วามรู้พื�นฐาน ดา้น

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์พื�นบา้น 

4. ชื�นชม เห็นคุณค่าของ

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์พื�นบา้น 

5. วิเคราะห์ วิพากษ ์

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ชื�นชม เห็น

คุณค่าความงาม ความ

ไพเราะ ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้มทาง

ทัศนศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ไทย และ

สามารถวิเคราะห์วิพากษ ์

วิจารณ์ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. อธิบายความหมายของ

ธรรมชาติ ความงามและ

ความไพเราะของ

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ไทย  

2. อธิบายความรู้พื�นฐาน

ของทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ไทย   

3. สร้างสรรคผ์ลงาน  

โดยใชค้วามรู้พื�นฐาน ดา้น

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ไทย  

4. ชื�นชม เห็นคุณค่าของ

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ไทย  

5. วิเคราะห์ วิพากษ ์

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ชื�นชม เห็น

คุณค่าความงาม ความ

ไพเราะ ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้มทาง

ทัศนศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์  สากล  และ

สามารถวิเคราะห์วิพากษ ์

วิจารณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. อธิบายความหมายของ

ธรรมชาติ ความงามและ

ความไพเราะของทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์สากล 

2. อธิบายความรู้พื�นฐาน

ของทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์สากล 

3. สร้างสรรคผ์ลงาน โดย

ใชค้วามรู้พื�นฐาน ดา้น

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์สากล 

4. ชื�นชม เห็นคุณค่าของ

ทศันศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป์สากล 

5. วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์งาน ดา้นทศันศิลป์ 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

วิจารณ์ งานดา้นทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์

พื�นบา้น 

6. อนุรักษสื์บทอดภูมิ

ปัญญาดา้นทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์

พื�นบา้น 

วิจารณ์ งานดา้นทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 

�.อนุรักษสื์บทอดภูมิ

ปัญญาดา้นทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย 

 

ดนตรี และนาฏศิลป์สากล 

6. อนุรักษสื์บทอดภูมิ

ปัญญาดา้นทศันศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์สากล 
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รายวชิาบังคบั   

สาระทักษะการดําเนินชีวติ 

 

มาตรฐาน

ที� 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

�.1 ทช����� 
เศรษฐกิจ

พอเพียง 
� ทช����� 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 
� ทช����� 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

� 

 

�.� ทช����� 
สุขศึกษา 

พลศึกษา 
� ทช����� 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 
� ทช����� 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

� 

 

�.� ทช����� ศิลปศึกษา � ทช����� ศิลปศึกษา � ทช����� ศิลปศึกษา � 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับประถมศึกษา 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยกติ     

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใชใ้นครอบครัว และมี

ภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวอยา่งมีความสุข 

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้เกี�ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง  ดังนี�คอื  

 แนวคิด หลกัการ ความหมาย ความสาํคญั แนวทางการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับ

ตนเองและครอบครัว เพื�อใหเ้ป็นคนมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ดาํเนินชีวิตของตนเองอยา่งมีความสุข   

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาขอ้มลูตนเอง ขอ้มลูวิชาการ ขอ้มูลสิ�งแวดลอ้ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื�อมโยงเขา้กบัความรู้และ

ประสบการณ์ โดยศึกษาจากกรณีตวัอย่าง สภาพจริง สื�อทุกประเภท การอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผูเ้รียนและภูมิปัญญา นาํมาทดลอง และฝึกปฏิบติั ประเมินผลและวางแผนประยกุตใ์ชใ้นชีวิต 

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ชิ�นงาน ผลงาน โดย วิธีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์  

ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติัจริง และประเมินสภาพจริง  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยกติ     

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยกุตใ์ชใ้นครอบครัว และมี

ภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวอยา่งมีความสุข 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 ความพอเพียง รู้เขา้ใจประวตัิ  ความเป็นมา 

ความหมาย แนวคิด หลกัการ ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประวตัิ ความเป็นมา 

ความหมาย แนวคิด หลกัการ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 

2 ครอบครัวพอเพียง 

 

�. อธิบายแนวทางในการนาํปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช้

ในวิถีชีวิตของตนเองครอบครัว 

 

�. ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

�.  วิเคราะห์สภาพรายรับรายจ่ายของ

ครอบครัวได ้

�.วางแผนการจดัทาํบนัทึกรายรับ

รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอยา่ง

เป็นระบบ 

�.อธิบายวิธีการลดรายจ่ายและเพิ�ม

รายไดข้องครอบครัว 

 

 

 

 

 

�. แนวทางในการนาํปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นวิถีชีวติของ

ตนเองและครอบครัว 

2. การดาํเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 �.รายรับ – รายจ่ายของตนเอง

และครอบครัว  

�.การวางแผนการใชจ้่ายของ

ตนองและครอบครัว   

 

�.  การลดรายจ่าย เพิ�มรายได้

จากกรณีต่าง ๆ เช่น  

-การประหยดั อดออม  

-การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์   

-การปฏิบตัิตนเป็นผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภค 

35 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

�. ใหค้าํแนะนาํ สมาชิกในครอบครัว

เห็นคุณค่าและนาํไปประยกุตใ์ชก้าร

ดาํเนินชีวติได ้

 

 

�.หลกัในการใหค้าํแนะนาํ

สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่า

ของการนาํเอาหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้น การดาํเนิน

ชีวิต 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ    

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที�ดี มีทกัษะในการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัเป็นกิจนิสัยตลอดจนป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพและดาํรงชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างมี

ความสุข และสามารถนาํไปประกอบอาชีพดา้นการบริการดา้นสุขภาพได ้

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้เกี�ยวกบัสุขศึกษา พลศึกษา ดังนี�คอื  

 สุขศึกษา พลศึกษา เรื�องเกี�ยวกบั ร่างกายของเรา การวางแผนของคนในครอบครัว และพฒันาการทาง

เพศ หลกัการดูแลสุขภาพ โรคติดต่อ ยาสามญัประจาํบ้าน สารเสพติดอนัตราย ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ทกัษะชีวิตเพื�อการคิดตดัสินใจและแกปั้ญหา เพื�อใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจต

คติที�ดี สามารถดูแลสุขภาพ พลานามยั สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที�ดี       มีสรรถภาพทางกายและทางจิต 

ป้องกนัโรคได ้ปฏิบตัิเป็นกิจนิสยั ดาํรงสุขภาพที�ดีและประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยัและมีความสุข การนาํการบริการดา้นสุขภาพไปประกอบอาชีพ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาเอกสาร สื�อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ศึกษาจากสภาพจริง สาธิต ทดลอง

ฝึกปฏิบตัิ คน้ควา้ สรุป บนัทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จดัทาํชิ�นงาน/ผลงาน จดัแสดงนิทรรศการ ศึกษาดู

งาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ 

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ชิ�นงาน ผลงาน โดยวิธีการ ทดสอบ สงัเกต สมัภาษณ์ ตรวจสอบประเมิน

การปฏิบติัจริง และประเมินสภาพจริง  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ    

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที�ดี  มีทกัษะในการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัเป็นกิจนิสัยตลอดจนป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพและดาํรงชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างมี

ความสุข 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

� ร่างกายของเรา �. อธิบายวฏัจกัรของชีวติมนุษยไ์ด้

อยา่งถกูตอ้ง 

�. อธิบายโครงสร้าง หนา้ที�และการ

ทาํงานของอวยัวะภายนอกและภายใน

ที�สาํคญัของร่างกายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

3. อธิบายวิธีการดูแลรักษา   ป้องกนั

ความผดิปกติของอวยัวะสาํคญัของ

ร่างกายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

�. วฏัจกัรของชีวิตมนุษย ์

 

�. โครงสร้าง หนา้ที� และ การ

ทาํงานของอวยัวะสาํคญัของ

ร่างกาย   

 - อวยัวะภายนอก  ไดแ้ก่ 

ผวิหนงั  หู  ตา คอ จมกู  ฟัน  

ผม  เลบ็ ฯลฯ   

 - อวยัวะภายใน  ไดแ้ก่   

หวัใจ  ปอด  กระเพาะ  ลาํไส ้ 

ตบั  ไต ฯลฯ  

 3. การดูแล รักษาป้องกนัความ

ผดิปกติของอวยัวะสาํคญัของ

ร่างกาย   

8 

 

� การวางแผน

ครอบครัวและ

พฒันาการทางเพศ 

 

�. วิเคราะห์ตนเอง และวางแผนการ

ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

�.  การวางแผนชีวิตและ 

ครอบครัว 

 - การวางแผนชีวิต 

 - การเลือกคู่ครอง 

 - การปรับตวัในชีวติสมรส 

     - การตั�งครรภ ์การมีบุตร 

16 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

 

2.อธิบายวิธีสร้างสมัพนัธภาพที�ดี

ระหว่างพ่อแม่ลกู และวิธีการสื�อสาร

เรื�องเพศในครอบครัว 

 

 

 

 3. บอกพฒันาการทางเพศในแต่ละ 

ช่วงวยั 

4. บอกวิธีป้องกนัโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ ์

และการเลี�ยงดูบุตร 

2. ปัญหาและสาเหตุความ

รุนแรงในครอบครัว  

�. การสร้างสมัพนัธภาพที�ดี

ระหว่างพ่อแม่ลกู และคู่สามี

ภรรยา (การสื�อสารเรื�องเพศใน

ครอบครัว) 

 �. พฒันาการทางเพศในแต่ละ

ช่วงวยั 

�. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

� การดูแลสุขภาพ 

  

 1. วิเคราะห์และอธิบายเกี�ยวกบั 

สารอาหาร  

 

 

 

 

2. ปฏิบติัตนในการเลือกบริโภคอาหาร

ตามหลกัโภชนาการ 

 

3. อธิบายหลกัการดูแลสุขภาพ 

เบื�องตน้ได ้

 

 

 

 

 

 1. สารอาหารที�จาํเป็นต่อร่างกาย 

 - คาร์โบไฮเดรต 

 - ไขมนั 

- โปรตีน 

 - วิตามินและเกลือแร่ 

 - นํ� า 

2. หลกัโภชนาการ 

- การเลือกบริโภคอาหารให้

ครบ 5 หมู่ 

3. หลกัการดูแลสุขภาพ 

เบื�องตน้ 

   - การรับประทานอาหาร 

   - การพกัผอ่น 

   - การออกกาํลงักาย 

   - การจดัการอารมณ์ 

   - การขบัถ่าย 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

 

4. อธิบายคุณค่าและประโยชน์ของการ

ออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

5. อธิบายหลกัและวิธีการออก 

กาํลงักายเพื�อสุขภาพที� 

ถกูตอ้งและปลอดภยั  

6. ปฏิบติัตนในการออก 

กาํลงักายรูปแบบต่าง ๆ ได ้

อยา่งเหมาะสมและเป็น 

ประจาํสม ํ�าเสมอ 

 

 

7. อธิบายประเภทและรูปแบบ 

ของกิจกรรมนนัทนาการได ้

อยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 

   - การตรวจสุขภาพประจาํปี 

 4. คุณค่าและประโยชนข์อง

การออกกาํลงักาย 

5. หลกัและวิธีการออกกาํลงั

กายเพื�อสุขภาพ 

  - อบอุ่นร่างกายและผอ่นคลาย 

  - ระยะเวลาในการออก 

กาํลงักาย (นานเพียงพอและ

ต่อเนื�อง) 

  - จาํนวนครั� งต่อสปัดาห์ 

  - ความหนกัในการ 

ออกกาํลงักาย 

 6. กิจกรรมนนัทนาการรูปแบบ

ต่าง ๆ 

   - กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

   - ลีลาศ 

      - อ่านหนงัสือ 

  - ปลกูตน้ไม ้

   - ทศันศึกษา 

               ฯลฯ 

4 โรคติดต่อ อธิบายเกี�ยวกบัโรคติดต่อ สาเหตุ 

อาการ การป้องกนั และการรักษาได้

อยา่งถกูตอ้ง 

 

   

โรคติดต่อ สาเหตุ อาการ      

การป้องกนัและการรักษา 

 - โรคไขห้วดัใหญ่ 

- โรคตาแดง 

- โรคผวิหนงั 

- โรคฉี�หนู 

     ฯลฯ  

6 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

5 

 

 

 

ยาสามญัประจาํ

บา้น 

 

�. อธิบายถึงหลกัและวิธีการใชย้า

สามญัประจาํบา้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 2. บอกถึงอนัตรายจากการใชย้าและ

ความเชื�อที�ผดิเกี�ยวกบัการใชย้า 

1.หลกัและวิธีการใช ้

  ยาสามญัประจาํบา้น   

2. อนัตรายจากการใชย้า และ

ความเชื�อที�ผดิ 

6 

6 สารเสพติด  �. บอกความหมาย ประเภท 

และลกัษณะของสารเสพติด 

 

 

 

 

2. บอกถึงอนัตรายจากสารเสพติดทั�ง

ต่อตนเองครอบครัวและสงัคม 

1. ประเภทของสารเสพติด 

    -ประเภทกดระบบประสาท 

    -ประเภทกระตุน้ระบบ

ประสาท 

     -ประเภทหลอนระบบ

ประสาท 

2. อนัตราย และการป้องกนั 

สารเสพติด 

6 

7 ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

บอกอนัตรายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�นใน

ชีวิตประจาํวนัพร้อม 

แนวทางป้องกนัแกไ้ข 

อนัตรายต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�นใน

ชีวิตประจาํวนัและแนวทาง

ป้องกนัแกไ้ข 

- อนัตรายที�อาจเกิดขึ�นในบา้น 

- อนัตรายที�อาจเกิดขึ�นจากการ

เดินทาง 

- อนัตรายจากภยัธรรมชาต ิ

6 

8 ทกัษะชีวิตเพื�อการ

คิด   

�. บอกความหมายและความสาํคญัของ

ทกัษะชีวิตไดท้ั�ง �� ประการ 

�. บอกทกัษะชีวิตที�จาํเป็นไดอ้ย่างนอ้ย 

� ประการ 

�. ประยกุตใ์ชท้กัษะชีวิตใน

ชีวิตประจาํวนัของตนเองครอบครัว

และการทาํงาน 

�. แนะนาํผูอื้�นในการนาํทกัษะชีวิตมา

�. ความหมาย/ความสาํคญัของ

ทกัษะชีวิต 

�. ทกัษะชีวิตที�จาํเป็น �ประการ 

�.1 ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์

�.2 ทกัษะการคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ 

�.3 ทกัษะการตดัสินใจ 

�.4 ทกัษะการแกปั้ญหา 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

ประยกุตใ์ชก้บัครอบครัวและการ

ทาํงานชีวิตประจาํวนั 

 

� อาชีพงานบริการ

ดา้นสุขภาพ 

�. อธิบายประวตัิและที�มาของการ

บริการดา้นสุขภาพได ้

�. อธิบายและการเลือกใชว้ิธีการนวด

แผนไทย 

�. สามารถบอกถึงแหล่งเรียนรู้การนวด

แผนไทย 

�. ประวติัและที�มาของการ

บริการดา้นสุขภาพ 

     - ประวติัการนวดแผนไทย 

     - ประเภทของการนวดแผน

ไทย 

�. วิธีการนวดแผนไทยแบบ

ต่างๆ เช่น การกด การบีบ การ

ทุบ การคลึง ฯลฯ 

�. แหล่งขอ้มลูการเรียนรู้ การ

นวดแผนไทย 

� 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ   

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม ทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พื�นบา้น สามารถวิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม นาํการผลิตเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้นไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพได ้

 

ศึกษา เรียนรู้ เกี�ยวกบัศิลปศึกษา ดังนี�คอื 

ทัศนศิลป์พื�นบา้น ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา ทศันศิลป์ในการดาํเนินชีวิต ทศันศิลป์ที�

เกี�ยวขอ้งกบัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�เป็นตน้กาํเนิดของงานทศันศิลป์พื�นบา้น การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 

การอนุรักษ ์ภูมิปัญญา ดา้นวฒันธรรม ประเพณี โบราณสถานของทศันศิลป์ทอ้งถิ�น  

ดนตรีพื�นบ้าน  ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา วิวฒันาการของดนตรีประเภทต่างๆ คุณค่าความ

งาม ความไพเราะของดนตรีพื�นบา้น การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี 

ทางดา้นดนตรีของทอ้งถิ�น การผลิตเครื�องดนตรีพื�นบา้น 

นาฏศิลป์พื�นบ้าน ความหมาย ความสําคญั ความเป็นมา วิวฒันาการ คุณค่า ความงามของนาฏศิลป์

พื�นบา้น การวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ การอนุรักษภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถิ�น     

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ สื�อ ทุกประเภท และแหล่งเรียนรู้ ฝึกจินตนาการ วิเคราะห์  

วิพากษ์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบติั ทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย ฯลฯ ให้เห็นคุณค่าและชื�นชมความงาม ของ

ทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการอนุรักษ ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี สิ�งแวดลอ้ม  ของทศันศิลป์พื�นบา้น 

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ชิ�นงาน ผลงาน โดย วิธีการทดสอบ สงัเกต สมัภาษณ์  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ   

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม ทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พื�นบา้น สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม นาํการผลิตเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้นไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพได ้

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

�  ทศันศิลป์พื�นบา้น �. อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ความเป็นมาของทศันศิลป์พื�นบา้น 

�. อธิบายรูปแบบในการนาํ จุด  

เสน้ สี แสง – เงา รูปร่าง และ

รูปทรงมาจินตนาการสร้างสรรค ์

ประกอบใหเ้ป็นงานทศันศิลป์

พื�นบา้น 

�.อธิบายรูปแบบและวิวฒันาการ 

ในเรื�องของงานทศันศิลป์พื�นบา้น

ต่างๆ 

 

 

 

�. อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์รูปแบบและความงามของ

งานทศันศิลป์พื�นบา้นที�เกิดจาก

ความงามตามธรรมชาติ 

 

 

 

�. ความหมาย ความสาํคญั ความ

เป็นมาของทศันศิลป์พื�นบา้น 

�. รูปแบบและวิธีการนาํ จุด เสน้ สี 

แสง – เงา รูปร่างและรูปทรงมา

จินตนาการสร้างสรรคป์ระกอบให้

เป็นงานทศันศิลป์พื�นบา้น 

 

�.รูปแบบและวิวฒันาการของงาน

ทศันศิลป์พื�นบา้นในดา้น 

       -  จิตรกรรม 

       -  ประติมากรรม 

       -  สถาปัตยกรรม 

       -  ภาพพิมพ ์

4.รูปแบบและความงามของ

ทศันศิลป์พื�นบา้นกบัความงามตาม

ธรรมชาติที�เกี�ยวกบัรูปร่าง รูปทรง 

เสน้  สี แสง-เงาและจุดของตน้ไม ้

ดอกไม ้กิ�งไม ้ใบไม ้เปลือกไม ้ตอ

ไม ้ทะเล แม่นํ� า ลาํธาร ภูเขา กรวด 

หิน ดิน 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

5.สามารถจินตนาการ และอธิบาย

วิธีการนาํความงามจากธรรมชาติ

ใหอ้อกมาเป็นความงามทาง

ทศันศิลป์พื�นบา้นอยา่งง่าย ๆ 

 

�.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

รูปแบบและคุณค่าของงาน

ทศันศิลป์พื�นบา้นในเรื�องต่าง ๆ 

- ความงามที�เกิดจากความคิด 

สร้างสรรคข์องมนุษยที์�นาํวตัถุ

หรือสิ�งของต่าง ๆ เขา้มาเสริมแต่ง

ร่างกายมนุษย ์ 

    - ความงามของที�อยูอ่าศยั และ

สถานที�สิ�งแวดลอ้มที�นาํวตัถุ หรือ

วสัดุสิ�งของต่าง ๆ เขา้มาตกแต่ง 

�.อธิบายคุณค่า ความสาํคญัความ

ดีงามของวฒันธรรม ประเพณี 

และความสวยงามของโบราณวตัถุ 

และโบราณสถานของทอ้งถิ�น 

�.ความงามและความซาบซึ�งของ

งานทศันศิลป์พื�นบา้นที�เกิดจากเสน้ 

สี จุด แสงเงา รูปร่าง และรูปทรง ที�

เกิดจากการเลียนแบบ ลอกแบบ มา

จากธรรมชาติ 

�.รูปแบบและความงามของงาน

ทศันศิลป์พื�นบา้นที�เกิดจาก  

    - ความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์

ที�นาํวตัถุหรือวสัดุ สิ�งของต่าง ๆ 

เขา้มาเสริมแต่งร่างกายมนุษย ์

    - ความคิดสร้างสรรคที์�นาํวตัถุ

หรือวสัดุสิ�งของต่าง ๆ มาตกแต่งที�

อยูอ่าศยั สถานที� และสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

�.คุณค่าความสาํคญัของความดีงาม

ทางวฒันธรรม ประเพณี และความ

สวยงามของโบราณวตัถุและ

โบราณสถานในทอ้งถิ�นที�เราเกิด 

�  ดนตรีพื�นบา้น �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ประวตัิความเป็นมาและ

วิวฒันาการของเครื�องดนตรี

พื�นบา้นชนิดต่าง ๆ 

�.อธิบายลกัษณะและประเภทของ

เครื�องดนตรีพื�นบา้นประเภทต่าง  ๆ

 �.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

คุณค่าของความงามและความ

�. ความหมาย ความสาํคญั ความ

เป็นมาและวิวฒันาการของเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้นประเภทต่างๆ   

 

�.ลกัษณะและประเภทของเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้นประเภทต่าง ๆ   

�.คุณค่าของความงามและความ

ไพเราะของเครื�องดนตรีและเพลง

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

ไพเราะของดนตรีและเพลงพื�นบา้น  

 4.อธิบาย ประวติั ความเป็นมา

ของภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลง

พื�นบา้น 

5.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

คุณค่าของความรักและความหวง

แหน ตลอดจนร่วมสืบสาน การ

ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นทาง

ดนตรีพื�นบา้น 

พื�นบา้น 

 4.  ประวติัความเป็นมาของภูมิ

ปัญญาทางดนตรีและเพลงพื�นบา้น 

 

5. คุณค่า ความรักหวงแหนและ

ตวัอยา่งภูมิปัญญาตลอดจนการ

ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดของภูมิ

ปัญญา 

ทางดนตรีและเพลงพื�นบา้น 

� นาฏศิลป์พื�นบา้น �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั 

ความเป็นมาและววิฒันาการของ

การแสดง นาฏศิลป์พื�นบา้นของ

ภาคต่าง ๆ  

�.แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

เกี�ยวกบัการแสดงพื�นบา้นประเภท   

ต่าง ๆ  

�.อธิบายวิธีการเลือกชมการแสดง

นาฏศิลป์พื�นบา้นที�ตนสนใจ เพื�อ

สร้างความสุขและประโยชน์ใน

ชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

ลกัษณะและการแสดงของ

นาฏศิลป์พื�นบา้นเบื�องตน้  

�.ฝึกปฏิบติัขั�นพื�นฐานในการนาํ

ภาษาท่าทางและนาฏยศพัทไ์ป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 

6.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

�.ความหมาย ความสาํคญัความ

เป็นมา และวิวฒันาการของ

นาฏศิลป์พื�นบา้นภาคต่างๆ 

 

�.  ความคิดเห็นและความรู้สึก

เกี�ยวกบัการแสดงนาฏศิลป์พื�นบา้น

ประเภทต่างๆ 

�.วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์

พื�นบา้น เพื�อสร้างความสุขและ

ประโยชน์ต่อตนเอง 

 

�.ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัลกัษณะ

และการแสดงของนาฏศิลป์

พื�นบา้น 

�.ภาษา ท่าทาง และนาฎยศพัท ์

  

 

6.คุณค่าความสาํคญัของนาฏศิลป์

��  
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

คุณค่าความสาํคญัของนาฏศิลป์

พื�นบา้นของภาคต่าง  ๆ

ที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมประเพณี\ 

7.อธิบายแนวทางการอนุรักษ์ 

นาฏศิลป์พื�นบา้น วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

พื�นบา้นของภาค    ต่าง ๆ ที�

เกี�ยวกบัวฒันธรรมประเพณี 

 

7.การอนุรักษน์าฏศิลป์พื�นบา้น

ของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

� อาชีพการผลิต

เครื�องดนตรี

พื�นบา้น 

�. อธิบายคุณลกัษณะของเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้น 

�. บอกแนวทางการประกอบอาชีพ

ผลิตเครื�องดนตรีพื�นบา้น 

�. ข ั�นตอนและวิธีการผลิตเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้น 

�. สามารถบอกช่องทางการ

จาํหน่าย 

�. ลกัษณะอาชีพการผลิตเครื�อง

ดนตรีพื�นบา้นเช่น ขลุ่ย กลองยาว 

แคน กลองกบั 

�. แนวทางขั�นตอนและวิธีการผลิต

เครื�องดนตรีพื�นบา้น 

�. ช่องทางการจาํหน่าย 

� 
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 คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยกติ    

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ

และมีภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยา่งมีความสุข 

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้ เกี�ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนี�คอื 

 ความเป็นมา ความหมาย หลกัการ แนวคิด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพื�อการประกอบอาชีพ   การ

วางแผนการประกอบอาชีพ การสร้างเครือข่ายเพื�อการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง เพื�อใหเ้ป็นคนมีเหตุผล 

พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั มคีวามรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การดาํเนินชีวติของตนเอง 

ครอบครัว  และชุมชนอยา่งมีความสุข 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาขอ้มลูตนเอง ขอ้มลูวิชาการ ขอ้มูลสิ�งแวดลอ้ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื�อมโยงเขา้กบัความรู้และ

ประสบการณ์ โดยศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง สภาพจริง สื�อทุกประเภท การอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

การทดลอง ฝึกปฏิบติั ประเมินผลและวางแผนประยกุตใ์นชีวิต 

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ชิ�นงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สงัเกต สมัภาษณ์  

ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติัจริง และประเมินสภาพจริง  
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยก ิต    

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใชใ้น การประกอบ

อาชีพและมีภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยา่งมีความสุข 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 ความพอเพียง อธิบายความเป็นมา ความหมาย 

หลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

�.ความเป็นมา ความหมาย  

หลกัการแนวคิดของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

�.การแสวงหาความรู้  

4 

2 

  

ประกอบอาชีพ 

อยา่งพอเพียง  

1.นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใชใ้นการจดัการ

ทรัพยากรที�มีอยูข่องตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

2.กาํหนดแนวทางและปฏิบติัตนใน

การนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นการ

ประกอบอาชีพ  

�.หลกัปรัชญาเศรษฐกิจเพียงกบั

การจดัการทรัพยากรที�มีอยูข่อง

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 

�.หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการประกอบอาชีพ 

  

1� 

  

 

� การวางแผน

ประกอบอาชีพ

แบบพอเพียง 

1.สามารถวางแผนในการประกอบ

อาชีพที�เหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่ง

นอ้ย � อาชีพ  

2.การวางแผน และจดัทาํโครงงาน

การประกอบอาชีพ ตามแผนงานที�

วางไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

�. สามารถนาํความรู้มาใชเ้ป็นฐาน

ในการประกอบอาชีพ 

�. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

1.การวางแผนประกอบอาชีพ ตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

�.โครงการและแผนงานประกอบ

อาชีพ  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. แนวทางการประกอบอาชีพให้

ประสบความสาํเร็จ 

 

��  
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

� สร้างเครือข่าย

ดาํเนินชีวติแบบ

พอเพียง 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของชุมชน

ในการประกอบอาชีพและการ

ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

�.การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงาน

การปฏิบตัิตาม หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน 

ที�ประสบผลสาํเร็จในระดบัสากล        

�.การสร้างเครือข่ายการประกอบ

อาชีพและการดาํเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

�.กระบวนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

��  
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ    

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที�ดี มีทกัษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที�ดี ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามยัและ

สภาพแวดลอ้มที�ดีในชุมชน และสามารถเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรูปสมุนไพรได ้

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้ สุขศึกษา พลศึกษา ดังนี�คอื 

 สุขศึกษา พลศึกษา เกี�ยวกบัเรื�องพฒันาการของร่างกาย การดูแลรักษาสุขภาพ สารอาหาร      โรคระบาด 

ยาแผนโบราณและสมุนไพร การป้องกนัสารเสพติด ทกัษะชีวิตเพื�อการสื�อสาร เพื�อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ  มี

เจตคติที�ดี และสามารถดูแลสุขภาพ พลานามยั สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที�ดี    มีสรรถภาพทางกายและทาง

จิต ป้องกนัโรคได ้ปฏิบติัเป็นกิจนิสยั ดาํรงสุขภาพที�ดีและประยกุต์ใชใ้นการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความสุข มีส่วนร่วม            ในการส่งเสริมสุขภาพ พลานามยัและ

สิ�งแวดลอ้มที�ดีในชุมชน การเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาเอกสาร สื�อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ศึกษาจากสภาพจริง สาธิต ทดลอง

ฝึกปฏิบตัิ คน้ควา้ สรุป บนัทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จดัทาํชิ�นงาน/ผลงาน จดัแสดงนิทรรศการ ศึกษาดู

งาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ   

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ตรวจสอบ ชิ�นงาน/ผลงานและประเมินการปฏิบติัจริง โดยวิธีการทดสอบ 

สงัเกต สมัภาษณ์ ประเมินสภาพจริง  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที�ดี มีทกัษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที�ดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี� ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามยัและ                   

สภาพ แวดลอ้มที�ดีในชุมชน และสามารถเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรูปสมุนไพรได ้ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 พฒันาการของ 

ร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.อธิบายโครงสร้าง หนา้ที� การทาํงาน

ของระบบอวยัวะสาํคญัของร่างกาย � 

ระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2.ปฏิบติัตนในการดูแลรักษาและ

ป้องกนัอาการผดิปกติของระบบอวยัวะ

สาํคญั � ระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 3. อธิบายพฒันาการและการ 

เปลี�ยนแปลงตามวยัของมนุษย ์

ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สงัคม สติปัญญาไดอ้ยา่ง 

ถกูตอ้ง 

 

 

 

1.โครงสร้าง หน้าที�  การ

ทาํงาน และการดูแลรักษา

ระบบต่าง ๆที�สาํคัญของ

ร่างกาย � ระบบ   

  - ระบบผวิหนงั 

  - ระบบกลา้มเนื�อ 

  - ระบบกระดกู 

  - ระบบไหลเวียนโลหิต 

  - ระบบหายใจ 

 2. พฒันาการและการ

เปลี�ยนแปลงตามวยัดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคม   

สติปัญญา 

- วยัทารก 

- วยัเด็ก 

- วยัรุ่น 

- วยัผูใ้หญ่ 

     -  วยัชรา  

 

 

10 



341 
 

  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2 การดูแลรักษา

สุขภาพ  

1. อธิบายประโยชน์ของการออกกาํลงั

กายและโทษของการขาด 

การออกกาํลงักาย 

 

2. อธิบายรูปแบบและวิธีการออกกาํลงั

กายเพื�อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระบุการเปลี�ยนแปลงเมื�อเขา้วยัหนุ่ม

สาว 

 

 

 

4. อธิบายวิธีการหลีกเลี�ยงพฤติกรรมที�

นาํไปสู่การมีเพศสมัพนัธ ์การล่วง

ละเมิดทางเพศและการตั�งครรภที์�ไม่พึง

ประสงค ์

�. หลกัการดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 

การดูแลสุขภาพตามหลกั � อ 

ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ อารมณ์ 

อุจจาระ อนามยั 

�. การออกกาํลงักาย  รูปแบบ

และวิธีออกกาํลงักายเพื�อ

สุขภาพ  

-ประโยชน์และโทษของการ

ออกกาํลงักาย 

-รูปแบบและวิธีการออก

กาํลงักายเพื�อสุขภาพ 

-การเดินเร็ว 

     -การวิ�งเหยาะ 

-การขี�จกัรยาน 

-การเล่นโยคะ 

-เตน้แอโรบิค 

-ว่ายนํ� า 

   ฯลฯ 

3. สุขภาพทางเพศ 

- การคุมกาํเนิด 

- การทอ้งไม่พร้อม 

- การทาํแทง้ 

   - การติดเชื�อ HIVS 

�. พฤติกรรมที�นาํไปสู่การล่วง

ละเมิดทางเพศ การมี

เพศสมัพนัธ ์และการตั�งครรภที์�

ไม่พึงประสงค ์

20 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

5. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศที�

เหมาะสมและไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาทาง

เพศ 

 - การเปลี�ยนแปลงเมื�อเขา้สู่

วยัหนุ่มสาว  

 - การป้องกนัและหลีกเลี�ยง

พฤติกรรมเสี�ยงต่อการล่วง

ละเมิดทางเพศและการตั�งครรภ์

ที�ไม่พึงประสงค ์

3 สารอาหาร �. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที�เกิดจากการ

บริโภคอาหารที�ไม่ถกูหลกัโภชนาการ 

 

 

 

�. บอกปริมาณสารอาหารที�ร่างกาย

ตอ้งการตามเพศ  วยั และสภาพร่างกาย 

�. อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื�อ

รักษาคุณค่าของสารอาหาร 

�. ปัญหาสุขภาพที�เกิดจากการ

บริโภคอาหารไม่ถกูหลกั

โภชนาการ 

   - ภาวะทุพโภชนาการ 

   - ภาวะโภชนาการเกินอาหาร 

�. ปริมาณความตอ้งการ

สารอาหารตาม เพศ วยั และ

สภาพร่างกาย 

�. วิธีการประกอบอาหารเพื�อคง

คุณค่าของสารอาหาร 

�� 

4 โรคระบาด อธิบายสาเหตุ อาการ การป้องกนัและ

การรักษา โรคที�เป็นปัญหาต่อสุขภาพ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

สาเหตุ อาการ การป้องกนัและ

การรักษา โรคที�เป็นปัญหา

สาธารณสุข   

   - โรคไขเ้ลือดออก   

   - โรคมาลาเรีย 

   - โรคไขห้วดันก  โรคซาร์ 

   - โรคอหิวาตกโรค 

    ฯลฯ 

6 

5 ยาแผนโบราณและ

สมุนไพร 

�. บอกหลกัและวิธีการใชย้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

�. หลกัและวิธีการใชย้า 

   - ยาแผนโบราณ 

   - ยาสมุนไพร 

  6 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.  อธิบายอนัตรายจากการใชย้า

ประเภทต่าง ๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

�. อนัตรายจากการใชย้า   

6  การป้องกนั 

สารเสพติด 

�. อธิบายปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ

ชนิดของสารเสพติด และการป้องกนั

แกไ้ข 

�. บอกลกัษณะอาการของผูติ้ดสารเสพติด 

�. อธิบายอนัตราย  วิธีการป้องกนัและ

หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงต่อสารเสพติด 

 

1.ปัญหา   สาเหตุ  ประเภทและ

ชนิดของสารเสพติด และการ

ป้องกนัแกไ้ข 

2. ลกัษณะอาการของผูติ้ดสารเสพติด 

3. อนัตราย การป้องกนัและการ

หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงต่อ

สารเสพติด 

6 

� อุบติัเหตุ อุบติัภยั �. อธิบายปัญหา สาเหตุของการเกิด

อุบติัเหตุ อุบติัภยั และภยัธรรมชาติ 

 

�. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี�ยงที�จะนาํไปสู่

ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

�. บอกเทคนิค วิธีการขอความ

ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดเมื�อเผชิญ

อนัตรายและสถานการณ์คบัขนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

�. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเมื�อไดรั้บ

อนัตรายจากอุบติัเหตุ อุบติัภยัไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

�. ปัญหา สาเหตุของการเกิด

อุบตัิเหตุ อุบติัภยั และภยั

ธรรมชาติ 

2. การป้องกนัอนัตรายและ

หลีกเลี�ยงพฤติกรรมเสี�ยงที�จะ

นาํไปสู่ความไม่ปลอดภยัจาก

อุบตัิเหตุ อุบติัภยั และภยั

ธรรมชาติ 

�. เทคนิค วิธีการขอความ

ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอด

เมื�อเผชิญอนัตรายและ

สถานการณ์คบัขนั 

�. การปฐมพยาบาลเมื�อไดรั้บ

อนัตรายจากอุบติัเหตุ อุบตัิภยั

และภยัธรรมชาติ 

�� 

� ทกัษะชีวิตเพื�อการ

สื�อสาร 

�.บอกความหมายและความสาํคญัของ

ทกัษะชีวิต (Life Skill) ไดท้ั�ง �� ประการ 

�.ความหมาย ความสาํคญั ของ

ทกัษะชีวิต 10 ประการ 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. บอกทกัษะชีวิตที�จาํเป็นไดอ้ย่างนอ้ย 

� ประการ   

�. ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทกัษะชีวติ

ในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.แนะนาํผูอ้ื�นในการนาํทกัษะการ

แกปั้ญหาในครอบครัวและการ 

ทาํงาน 

�.ทกัษะชีวิตที�จาํเป็น � ประการ 

-ทกัษะการสื�อสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

-ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล 

-ทกัษะในการเขา้ใจและเห็นใจ

ผูอ้ื�น   

� อาชีพแปรรูป

สมุนไพร 

�. อธิบายสมุนไพรกบับทบาททาง

เศรษฐกิจได ้

�. อธิบายรูปแบบการแปรรูปสมุนไพร

เพื�อการจาํหน่ายได ้

�. อธิบายการขออนุญาตผลิตภณัฑ์

อาหารและยา (อย.) ได ้

�. สมุนไพรกบับทบาททาง

เศรษฐกิจ 

�. การแปรรูปสมุนไพรเพื�อการ

จาํหน่าย 

�. การขออนุญาตผลิตภณัฑ์

อาหารและยา (อย.) 

� 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถเลือก

นาฏศิลป์ไทยเพื�อนาํไปประกอบอาชีพได ้     

 

ศึกษา เรียนรู้ เกี�ยวกบัศิลปศึกษา ดังนี�คอื 

ทัศนศิลป์ไทย ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา คุณค่าและความงามของทศันศิลป์ที�เกี�ยวขอ้งกบั

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�เป็นตน้กาํเนิดของงานทศันศิลป์ของไทย การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุรักษ์

ภูมิปัญญา ดา้นวฒันธรรมประเพณี โบราณสถานของทศันศิลป์ไทย 

ดนตรีไทย ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา  วิวฒันาการ รูปแบบเทคนิควิธีการของดนตรีประเภท

ต่างๆ คุณค่าความงาม ความไพเราะของดนตรีไทย การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

วฒันธรรม ประเพณี ทางดา้นดนตรีไทยทุกประเภท 

นาฏศิลป์ไทย ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา วิวฒันาการ รูปแบบเทคนิควิธีการ คุณค่า ความงาม

ของนาฏศิลป์ไทย การวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ การอนุรักษภ์ูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีนาฏศิลป์ไทย อาชีพ

นาฏศิลป์ไทย 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ สื�อ ทุกประเภท และแหล่งเรียนรู้ ฝึกจินตนาการ วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบติั ทศันศึกษา กิจกรรมค่าย ฯลฯ ให้เห็นคุณค่าและชื�นชมความงามของทศันศิลป์ 

ดนตรีนาฏศิลป์ และการอนุรักษ ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี สิ�งแวดลอ้ม               ของทศันศิลป์ไทย 

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ชิ�นงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สงัเกต สมัภาษณ์    
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ไทย และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถเลือก

นาฏศิลป์ไทยเพื�อนพไปประกอบอาชีพได ้     

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

�  ทศันศิลป์ไทย �.อธิบายความสาํคญัของ

งานทศันศิลป์ที�ใชข้องจุด 

เสน้ สี แสง-เงา รูปร่าง ใน

การสร้างงานทศันศิลป์ไทย

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

�.อธิบายความเป็นมาของ

งานทศันศิลป์ไทยในดา้น

ต่างๆ 

 

 

 

 

�.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ ความหมาย และ

ความงามของทศันศิลป์ไทย

ที�เกิดจากความงามตาม

ธรรมชาติ 

 

 

�.ความสาํคญัของทศันศิลป์ที�ใชข้องจุด เส้น สี 

แสง – เงา รูปร่างและรูปทรง เพื�อความซาบซึ�งใน

งานทศันศิลป์ของไทย 

�.ความหมาย ความเป็นมาของทศันศิลป์ไทยดา้น 

        -  จิตรกรรม 

       -  ประติมากรรม 

       -  สถาปัตยกรรม 

       -  ภาพพิมพ ์

�.ความงามของทศันศิลป์ไทยที�เกิดจากความงาม

ตามธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้ทะเล  แม่นํ� า ลาํธาร 

ภูเขา และสตัวป์ระเภทต่าง ๆ 

�.วิธีการนาํความงามของธรรมชาติมาสร้างสรรค์

งาน  

�. ความคิดสร้างสรรคเ์หมาะสม และความพอดี

ของการนาํวตัถุหรือวสัดุสิ�งของต่าง ๆ มาประดบั

ตกแต่งร่างกายและที�อยูอ่าศยัหรือตกแต่งสถานที� 

สิ�งแวดลอ้มทั�วๆไป 

�.คุณค่าของความซาบซึ�ง ความดีงามของ

วฒันธรรม ประเพณี และความสวยงามของวดั 

โบสถ ์วิหาร 

�� 



347 
 

  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

�.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ วิธีการนาํความงาม

จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์

จินตนาการใหอ้อกมาเป็น 

ความงามทางทศันศิลป์ไทย  

5. อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ คุณค่าของงาน

ทศันศิลป์ไทย เรื�องของ

ความงามที�เกิดจากความคิด

สร้างสรรคข์องมนุษย ์

 

 

 

�.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ คุณค่าของความ

ซาบซึ�ง ความรัก  และความ

หวงแหนวฒันธรรม 

ประเพณี โบราณวตัถุ และ

โบราณสถานของชาติ 

ยคุต่างๆของชาติ  

�  ดนตรีไทย �. อธิบายความสาํคญั ความ

เป็นมาและวิวฒันาการของ

เครื�องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ   

�.อธิบายประเภทของดนตรี  

และเทคนิควิธีการเล่นเครื�อง

ดนตรีไทย   

�.อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ ์

วิจารณ์ คุณค่าของความงาม

1.ประวติัความเป็นมาและ 

วิวฒันาการของเครื�องดนตรีไทย 

�. เทคนิควิธีการเล่นของเครื�องดนตรีไทยแต่ละ

ประเภท  

�. คุณค่าของความงามและไพเราะของเพลงและ

เครื�องดนตรีไทย 

4. ประวติัของคุณค่าความรักและหวงแหน ของ

ภูมิปัญญา ตลอดจน กิจกรรมกระบวนการ

��  
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

และความไพเราะของเพลง

และเครื�องดนตรีไทย  

�. อธิบายประวติั ของคุณค่า

ความรัก และความหวงแหน 

ตลอดจนร่วมสืบสาน

กระบวนการถ่ายทอดของ

ภูมิปัญญา ทางดา้นเพลงและ

ดนตรีไทย  

ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดา้นเพลงและดนตรี

ไทย 

�  นาฏศิลป์ไทย  �.อธิบายประวติั ความ

เป็นมา และ  

วิวฒันาการในการแสดง

นาฏศิลป์ไทยในแต่ละภาค

ต่าง ๆ 

�.บอกรูปแบบ 

องคป์ระกอบ และวิธีการ

แสดงนาฏศิลป์ไทยประเภท  

ต่าง ๆ  

�.แสดงความคิดเห็นและ

ความ 

รู้สึกต่อการแสดงประเภท

ต่าง ๆ  

 

�.บอกประโยชน์และเลือก

ชม 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยที�

ตนสนใจ เพื�อสร้างความสุข

และประโยชน์ต่อ ตนเอง 

�.ประวติั ความเป็นมา และ 

วิวฒันาการของการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภท

ต่าง ๆ 

�.รูปแบบ/องคป์ระกอบและวิธีการแสดง

นาฏศิลป์ไทยในแต่ละภาคประเภทต่าง ๆ 

�. การแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการ

แสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

�. ประโยชน์และวิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์

ไทย 

 

 

�.ท่ารํา และการสื�อความหมายในนาฏศิลป์ไทย 

�. การใชท่้าทางสื�อความหมาย รวมทั�งโอกาสที�

ใชแ้สดง 

�.ประโยชน์และคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและ

ภาษาท่าที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรม 

�.ประวติั ความเป็นมา วิวฒันาการ ความหมาย

ของเนื�อเพลงที�ใชแ้ละการแต่งกายประกอบการ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

�.อธิบายท่ารําและสื�อ

ความหมายของ 

นาฏศิลป์ไทย   

�.บอกหลกัและวิธีการฝึก

การใช ้

ท่าทางสื�อความหมาย  

�.บอกประโยชน์และคุณค่า

ของ 

นาฏศิลป์และภาษาท่า เพื�อ

การอนุรักษด์า้นนาฏศิลป์  

 

 8.อธิบายความสมัพนัธข์อง

ประวติัความเป็นมา 

วฒันธรรม ประเพณีที�

เกี�ยวขอ้งกบัววิฒันาการของ

รําวงมาตรฐาน  

 

9.อธิบายการประยกุตท่์ารํา

วงมาตรฐานไปใชก้บัเพลง

อื�น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ   

 

 

 10.บอกแนวทางอนุรักษ์

การละเล่น  ตามวฒันธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาตาม

แนวทางนาฏศิลป์ไทยของ

ภาคต่างๆ 

แสดงรําวงมาตรฐาน 

 9.การนาํท่ารําวงมาตรฐานไปประยกุตใ์ช้

ประกอบกบัเพลงอื�น ๆ เพื�อนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัโดยใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม 

 10.การอนุรักษ ์การละเล่น ตามวฒันธรรม

ประเพณี ของภูมิปัญญาทางนาฏศิลป์ไทยของภาค

ต่างๆ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

� นาฏศิลป์ไทย

กบัการ

ประกอบอาชีพ 

�. บอกลกัษณะอาชีพ

นาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ  

�. บอกขั�นตอนและแนวทาง

ในการประกอบอาชีพ

นาฏศิลป์ไทย 

อาชีพของนาฏศิลป์ไทย 

- หนงัตะลุง 

- ลิเก 

- หมอลาํ 

� 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยกติ    

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ ตระหนกั และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยกุตใ์ชใ้น ชุมชน และ มีคุม้

กนัในการดาํเนินชีวิต และการอยูร่่วมกนัในครอบครัว ชุมชน และสงัคม อยา่งสนัติสุข สร้างความร่วมมือในการ

พฒันาชุมชน ทอ้งถิ�น 

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้ เกี�ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง ดังนี�คอื 

 ความเป็นมา ความหมาย หลกัแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั�งระดบัประเทศและสถานการณ์

โลก เพื�อใหเ้ป็นคนมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม    ในการพฒันาชุมชน 

และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนดา้นสงัคม เศรษฐกิจและสิ�งแวดลอ้ม   

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาขอ้มลูตนเอง ขอ้มลูวิชาการ ขอ้มูลสิ�งแวดลอ้ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื�อมโยงเขา้กบัความรู้และ

ประสบการณ์ จากกรณีตวัอย่าง สภาพจริง สื�อทุกประเภท อภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและ ภูมิ

ปัญญา  ทดลอง ฝึกปฏิบติั และวางแผนการนาํไปประยุกต์ใชใ้นชีวิต ทาํแผน ปฏิบติัการ โครงงาน และนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู้  การประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิตของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชน  ตลอดจนมีการประเมินตนเอง 

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ประเมินแผนปฏิบตัิการ โครงงาน ชิ�นงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ 

สงัเกต สมัภาษณ์ ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบติัจริง และประเมินตามสภาพจริง  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� เศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 หน่วยกติ    

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ ตระหนกั และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยกุตใ์ชใ้น ชุมชน และ มีคุม้

กนัในการดาํเนินชีวิต และการอยูร่่วมกนัในครอบครัว ชุมชน และสงัคม อยา่งสนัติสุข สร้างความร่วมมือในการ

พฒันาชุมชน ทอ้งถิ�น 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

1 ความพอเพียง �. อธิบายความเป็นมา ความหมายและ

หลกัแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�. รู้เขา้ใจและวิเคราะห์แนวคิด 

หลกัการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

�.ความเป็นมา ความหมาย 

หลกัแนวคิด  

 

�.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กบัการจดัการความรู้ 

4 

2 ชุมชนพอเพียง �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั และ

การบริหารจดัการชุมชน ตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิค       

การบริหารจดัการชุมชน และ

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่ง

สมดุลพร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลง

ของชุมชน 

�.ความหมาย ความสาํคญั     

การบริหารจดัการชุมชน  

 

�.การบริหารจดัการชุมชน ตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.กระบวนการ  เทคนิคการ

บริหารจดัการชุมชน 

6 

 

3 การแกปั้ญหา

ชุมชน 

�.สาํรวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้มและ

วฒันธรรม-พื�นฐานของหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 �.อธิบายแนวทางพฒันาชุมชนดา้น

สงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้มและ

�.ปัญหาของชุมชนดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม 

และวฒันธรรมพื�นฐานของ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 �.การพฒันาชุมชนดา้นสงัคม

เศรษฐกิจ   สิ�งแวดลอ้ม 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

วฒันธรรมตามหลกัแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได ้

�.เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหาหรือพฒันาชุมชนดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม

โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

�.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ 

ขยายผลงานการปฏิบติัตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคคล ชุมชนที�ประสบผลสาํเร็จ 

และวฒันธรรมตามหลกัแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

�.การมีส่วนร่วมแกปั้ญหาหรือ

พฒันาชุมชนดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ  สิ�งแวดลอ้มและ

วฒันธรรมโดยใชป้รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

�.การส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย

ผลงานการปฏิบติัตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของบุคคล ชุมชนที�ประสบ

ผลสาํเร็จสู่อาเซียน 

�  สถานการณ์ของ

ประเทศกบัความ

พอเพียง 

�.อธิบายและวิเคราะห์การพฒันา

ประเทศตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

�.ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่ง

สมดุลและพร้อมรับต่อการ

เปลี�ยนแปลงของประเทศชาติ 

 

�.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ

ประเทศโดยใชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

สถานการณ์ของประเทศที�

เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้รียน(ภาวะเงิน

เฟ้อ  ราคาผลผลิตตกตํ�า  ค่า

ครองชีพสูง ฯลฯ) 

�.การเลือกแนวทางการดาํเนิน

ชีวิตภายใตส้ถานการณ์ของ

ประเทศโดยใชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

� สถานการณ์โลก

กบัความพอเพียง 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก 

ประเทศในการการพฒันาประเทศให้

กา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งสมดุลภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน ์

 2.ตระหนกัในความสาํคญัของการ

พฒันาประเทศภายใตก้ระแสโลกา 

ภิวตัน์และเลือกแนวทางหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติอยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อ

การเปลี�ยนแปลงของประเทศภายใต้

กระแสโลกาภิวตัน ์

�.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ

โลก ประเทศภายใตก้ระแส

โลกาภิวตัน์ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 

ภาวะโลกร้อน การสื�อสารไร้

พรมแดน นํ�ามนัเชื�อเพลิง ฯลฯ  

2. การเลือกแนวทางการดาํเนิน

ชีวิตภายใตส้ถานการณ์ของโลก

ประเทศโดยใชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

� 

� การประกอบ

อาชีพตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื�อการสร้าง

รายได ้อยา่งมั�นคง 

ม ั�งคั�ง และย ั�งยนื 

�. อธิบายแนวทาง กระบวนการเขา้สู่

อาชีพได ้

2. อธิบายแนวทางการพฒันาอาชีพได ้

�. สามารถสร้างงานตามกลุ่มอาชีพที�

เหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งนอ้ย � 

อาชีพ 

�. นาํความรู้มาใชเ้ป็นฐานในการ

ประกอบอาชีพ 

�. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

�. แนวทาง กระบวนการ

ประกอบอาชีพ 

1.1 การเขา้สู่อาชีพ 

1.2 การพฒันาอาชีพ 

�. การสร้างงานอาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 

กลุ่มอาชีพ 

2.1 เกษตรกรรม 

2.2 อุตสาหกรรม 

2.3 พาณิชยกรรม 

2.4 ความคิดสร้างสรรค ์

2.5 การอาํนวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง 

�. แนวทางการประกอบอาชีพ

ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

3.1 มีความรู้ คือ ตอ้งรอบรู้ 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

(ชั�วโมง) 

รอบคอบ และระมดัระวงั 

3.2 คุณธรรมที�ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพให้

ประสบความสาํเร็จ คือ 

ความซื�อสตัย ์สุจริต 

ขยนั อดทน แบ่งปัน 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ    

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที�ดี มีทกัษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั วางแผนพฒันาสุขภาพ ดาํรงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามยัและพฒันาสภาพแวดลอ้มที�ดี รู้เข้าใจและสามารถเลือกการ

ประกอบอาชีพการผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปตามหลกัสุขาภิบาลอาหารได ้

 

ศึกษา ฝึกปฏิบัต ิและประยุกต์ใช้เกี�ยวกบั สุขศึกษา พลศึกษา ดังนี�คอื 

 สุขศึกษา พลศึกษา เกี�ยวกับ ระบบต่างๆของร่างกาย ปัญหาเกี�ยวกบัเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ 

เสริมสร้างสุขภาพ โรคที�ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ปลอดภยัจากการใชย้า ผลกระทบจากสารเสพติด และทกัษะ

ชีวิตเพื�อสุขภาพจิต เพื�อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที�ดี สามารถดูแลสุขภาพ พลานามยั สร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที�ดี มีสรรถภาพทางกายและทางจิตและ ป้องกนัโรคไดป้ฏิบติัเป็นกิจนิสัย วางแผนพฒันา

สุขภาพ ดาํรงสุขภาพที�ดี ของตนเองและครอบครัวประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต ของตนเอง ครอบครัว ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ปลอดภยั มีความสุข  มีส่วนร่วมกบัชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ พลานามยั และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม            

ที�ดี การผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปตามหลกัสุขาภิบาลอาหารได ้

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาเอกสาร สื�อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ศึกษาจากสภาพจริง สาธิต ทดลอง 

ฝึกปฏิบตัิ คน้ควา้ สรุป บนัทึก  ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จดัทาํชิ�นงาน/ผลงาน วางแผนและจดัทาํโครงงาน 

จดัแสดงนิทรรศการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ  

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ตรวจสอบ ชิ�นงาน/ผลงาน และ ประเมินการปฏิบติัจริง โดยวิธีการทดสอบ 

สงัเกต สมัภาษณ์ ประเมินสภาพจริง  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� สุขศึกษา พลศึกษา จาํนวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที�ดี มีทกัษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที�ดี 

ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสยั วางแผนพฒันาสุขภาพ ดาํรงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมดา้นสุขภาพพลานามยัและพฒันาสภาพแวดลอ้มที�ดี 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 ระบบต่างๆของ

ร่างกาย 

 

1. อธิบายกระบวนการทาํงานของระบบอวยัวะ

ในร่างกายที�สาํคญั 5ระบบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

�. บอกวิธีการดูแลป้องกนัความผดิปกติของ

ระบบในร่างกาย 5 ระบบ 

 

 

 

 

 

3.วางแผน และปฏิบติัตนตามแผนเพื�อสร้าง

เสริมพฒันาการของตนเองและครอบครัว 

�. โครงสร้าง  หนา้ที� การทาํงาน

และการดูรักษาระบบอวยัวะที�

สาํคญัของร่างกาย  5  ระบบ 

- ระบบหายใจ 

- ระบบยอ่ยอาหาร 

- ระบบขบัถ่าย 

- ระบบสืบพนัธุ ์

- ระบบต่อมไร้ท่อ 

- ระบบประสาท 

 2.การวางแผนและปฏิบติัตนเพื�อ

การเสริมสร้างพฒันาการ  

8 

2 ปัญหาเพศศึกษา 

  

 �.อธิบายขั�นตอนการสื�อสารเพื�อขอ ความ

ช่วยเหลือเกี�ยวกบัปัญหาทางเพศ 

 

�.อธิบายวิธีการจดัการกบัอารมณ์และความ

ตอ้งการทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�.วิเคราะห์ความเชื�อผดิๆ เรื�องเพศที�ส่งผลต่อ

สุขภาพทางเพศ 

�. วิเคราะห์การนาํเสนอสื�อที�ส่งผลใหเ้กิด

ปัญหาทางเพศ 

 �. การสื�อสาร/การต่อรองและ

การขอความช่วยเหลือเกี�ยวกบั

ปัญหาทางเพศ 

�. การจดัการกบัอารมณ์และความ

ตอ้งการทางเพศ 

 

�. ความเชื�อผดิๆ เรื�องเพศที�ส่งผล

ต่อสุขภาพทางเพศ 

�. อิทธิพลของสื�อต่าง ๆ ที�ส่งผล

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.ระบุกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิด

ทางเพศ และกฎหมายคุม้ครองเดก็และสตรี 

ใหเ้กิดปัญหาทางเพศ 

�. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการล่วง

ละเมิดทางเพศและกฎหมาย

คุม้ครองเดก็และสตรี 

3 อาหารและ

โภชนาการ 

1.อธิบายปัญหา สาเหตุ อาการ และ 

การป้องกนัโรคขาดสารอาหาร 

 

 

2.บอกหลกัการ และปฏิบติัตนตามหลกั

สุขาภิบาลอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

3. จดัโปรแกรมอาหารที�เหมาะสมสาํหรับ

ครอบครัว ผูสู้งอาย ุและผูป่้วย 

 

1.โรคขาดสารอาหาร 

ไดแ้ก่ โรคลกัปิดลกัเปิด 

โรคคอหอยพอก โรคเอ๋อ 

โรคตาฟาง โรคโลหิตจาง ฯลฯ 

2. หลกัการสุขาภิบาลอาหาร 

   - การปนเปื� อน 

   - การปรุงและจาํหน่าย 

   - ผูป้ระกอบการ  จาํหน่าย

อาหาร 

   - สุขลกัษณะทั�วไปบริเวณแผง

จาํหน่าย 

   - สุขลกัษณะอาหารถุง 

         ฯลฯ 

3. การจดัโปรแกรมอาหารที�

เหมาะสมสาํหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ 

   - ตนเองและครอบครัว 

   - ผูสู้งอายุ 

   - ผูป่้วย 

     ฯลฯ       

 

8 

4 เสริมสร้าง

สุขภาพ 

 

1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ของชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

 1. การรวมกลุ่มเพื�อสร้างเสริม

สุขภาพ เช่น กลุ่มออกกาํลงักาย 

เล่นกีฬา บาํเพญ็ประโยชน์และ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

2. อธิบายวิธีการของการออกกาํลงักายเพื�อ

สุขภาพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

นนัทนาการ เป็นตน้ 

2.  การออกกาํลงักายที�เหมาะสม

กบับุคคลและวยัต่างๆ 

5 โรคที�ถ่ายทอด

ทางพนัธุรกรรม 

1. อธิบายโรคที�ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

2. ปฏิบตัิตนในการป้องกนัโรคติดต่อ โรคที�

เป็นปัญหาต่อสุขภาพและโรคที�เป็นปัญหา

สาธารณสุข 

 

�. วิเคราะห์ผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพที�

มีต่อการป้องกนัโรค 

�. แนะนาํ ขอ้มลู ข่าวสาร และแหล่งบริการ

เพื�อป้องกนัโรคแก่ครอบครัวและชุมชน 

1. โรคที�ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

สาเหตุ  อาการ  การป้องกนัและ

การรักษา 

-โรคทลัลสัซีเมีย 

-โรคภูมิแพ ้

-โรคขาดสารไอโอดีน     

ฯลฯ 

2. การวางแผนร่วมกบัชุมชนเพื�อ

ป้องกนัและหลีกเลี�ยงโรคติดต่อ

และโรคที�เป็นปัญหาสาธารณสุข 

3. ผลกระทบของพฤติกรรม

สุขภาพที�มีต่อการป้องกนัโรค 

4. ขอ้มลู ข่าวสาร และแหล่ง

บริการเพื�อการป้องกนัโรค 

�� 

6 ปลอดภยัจาก 

การใชย้า 

�. อธิบายหลกัการ และวิธีการใชย้าที�ถกูตอ้ง 

�. วิเคราะห์ผลกระทบจากความเชื�อที�ผดิเกี�ยวกบั

การใชย้า 

 

 

 

�. จาํแนกอนัตรายที�เกิดจากการใชย้า การ

ป้องกนัและการช่วยเหลือไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. แนะนาํขอ้มลูข่าวสาร และความรู้ที�ถกูตอ้ง

�.หลกัการและวิธีใชย้า เช่น การ

ใชโ้ดยไม่จาํเป็น 

�. ความเชื�อเกี�ยวกบัการใชย้า 

- ยาบาํรุงกาํลงั 

- ยาที�ทาํจากอวยัวะสตัว ์เช่น อุง้

ตีนหมี  ดีงู สมองลิง ยาดองงูเห่า 

�. การวิเคราะห์อนัตรายจากการ

ใชย้า การป้องกนั และการ

ช่วยเหลือ 

10 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

เกี�ยวกบัการใชย้าแก่ครอบครัว และชุมชน �. การแนะนาํในการเลือกใชข้อ้มูล

ข่าวสาร เกี�ยวกบัการใชย้า 

7 ผลกระทบจาก

สารเสพติด 

�. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและการแพร่ระบาด

ของสารเสพติด                                   

2. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเสพติดที�มีต่อ

ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ 

 3. มีส่วนร่วมรณรงคป้์องกนั  สิ�งเสพติดใน

ชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ 

4. แนะนาํสาระสาํคญัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

กบัสิ�งเสพติดแก่ครอบครัวและผูอื้�น 

1.การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 

ผลกระทบ และการแพร่ระบาด

ของสาร เสพติด 

 

 

2. การมีส่วนร่วมในการป้องกนั

สิ�งเสพติดในชุมชน 

3. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งเสพ

ติด 

10 

8 ทกัษะชีวิตเพื�อ

สุขภาพจิต 

�. บอกความหมายและความสาํคญัของทกัษะ

ชีวิตไดท้ั�ง �� ประการ 

�. บอกทกัษะชีวิตที�จาํเป็นไดอ้ยา่งนอ้ย � 

ประการ 

 

 

 

�. ประยกุตใ์ชท้กัษะชีวิตในการทาํงาน การ

ปรับตวัและการแกปั้ญหาชีวติครอบครัวได้

อยา่งเหมาะสม 

�. แนะนาํกระบวนการทกัษะชีวิตในการ

แกปั้ญหาแก่ครอบครัว เพื�อนและผูอื้�น 

�. ความหมาย ความสาํคญัของ

ทกัษะชีวิต 10 ประการ 

�. ทกัษะชีวิตที�จาํเป็น � ประการ 

   - ทกัษะการตระหนกัรู้ในตน 

   - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ 

   - ทกัษะการจดัการกบัความ 

เครียด 

�. การประยกุตใ์ชท้กัษะชีวิตใน

การทาํงาน การปรับตวั และการ

แกปั้ญหาชีวิต 

�.การแนะนาํกระบวนการทกัษะ

ชีวิตในการแกปั้ญหากบัผูอื้�น 

10 

� อาชีพผลิต

จาํหน่ายอาหาร

สาํเร็จรูปตาม

หลกัสุขาภิบาล

�. อธิบายลกัษณะเฉพาะของธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

�. บอกขั�นตอนการดาํเนินการของธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

�. ลกัษณะธุรกิจผลิตอาหาร

สาํเร็จรูป 

�. วิธีการดาํเนินงานของธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป 

� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

อาหาร �. บอกคุณสมบติัของร้านอาหารหรือสถานที�

จาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูปตามหลกัสุขาภิบาล

อาหาร 

�. คุณสมบติัร้านอาหารหรือ

สถานที�จาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป

ตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
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คาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถเลือก

ประกอบอาชีพจากความรู้ดา้นการออกแบบได ้

 

ศึกษา เรียนรู้ เกี�ยวกบัศิลปศึกษา ดังนี�คอื 

ทัศนศิลป์สากล   ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา รูปแบบต่างๆทางทัศนศิลป์ ที� เกี�ยวข้องกับ

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที� เป็นต้นกาํเนิดของงานทศันศิลป์ทุกประเภท การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  การ

อนุรักษภ์ูมิปัญญา ดา้นวฒันธรรม ประเพณี โบราณสถานของทศันศิลป์สากล การเลือกอาชีพจากความรู้ดา้นการ

ออกแบบ 

ดนตรีสากล  ความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา วิวฒันาการรูปแบบเทคนิควิธีการของดนตรีประเภท

ต่างๆ คุณค่าความงาม ความไพเราะของดนตรีสากล  การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  การอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

วฒันธรรม ประเพณี  ของดนตรีสากล 

นาฏศิลป์สากล  ความหมายความสาํคญั ความเป็นมา วิวฒันาการ รูปแบบเทคนิควิธีการ คุณค่า ความ

งามของนาฏศิลป์สากล การวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีของนาฏศิลป์

สากล    

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ศึกษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ  สื�อ ทุกประเภท และแหล่งเรียนรู้ ฝึกจินตนาการ วิเคราะห์     วิพากษ ์

วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบติั ทศันศึกษา กิจกรรมค่าย ฯลฯ ให้เห็นคุณค่าและชื�นชมความงามของทศันศิลป์ 

ดนตรีนาฏศิลป์ และการอนุรักษ ์ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี สิ�งแวดลอ้ม ของทศันศิลป์สากล    

 

การวดัและประเมนิผล 

ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ชิ�นงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สงัเกต สมัภาษณ์    
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา ทช����� ศิลปศึกษา จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

รู้ เขา้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื�นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มทาง

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถเลือก

ประกอบอาชีพต่างๆ  จากความรู้ดา้นการออกแบบได ้

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

�  ทศันศิลป์สากล �.อธิบายความหมาย ความสาํคญั และ

ความเป็นมาของงานทศันศิลป์สากลใน

ดา้นต่าง ๆ  

 

 

 

 

�. อธิบายเกี�ยวกบัความซาบซึ�งในงาน

ทศันศิลป์สากล 

 

 

�. อธิบายกระบวนวิพากษ ์วจิารณ์ งาน

ทศันศิลป์สากลดา้นต่าง ๆ 

�.สามารถจินตนาการ และอธิบาย

วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ วิธีการ

สร้างสรรคค์วามงามจากธรรมชาติให้

ออกมาเป็นความงามทางทศันศิลป์

สากล 

 5.อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

คุณค่าของงาน ทศันศิลป์ สากล ใน

�.ความหมาย ความสาํคญั และ

ความเป็นมาของทศันศิลป์

สากลในดา้น 

    -  จิตรกรรม 

   -  ประติมากรรม 

   -  สถาปัตยกรรม 

   -  ภาพพิมพ ์

�. จุด เสน้ สี แสง – เงา รูปร่าง

และรูปทรง เพื�อใหเ้กิดความ

ซาบซึ�งและมีทศันคติที�ดีกบั

งานทศันศิลป์ 

�. การวิพากษ์วิจารณ์ งาน

ทศันศิลป์สากล 

�. ความงามทางทศันศิลป์

สากล ที�เกิดจากการสร้างสรรค์

ดว้ยจุด เสน้ สี  แสง – เงา  

รูปร่าง และรูปทรงของวตัถุ

จากธรรมชาติ  

5. ความคิดสร้างสรรค ์ความ

สวยงาม ความเหมาะสม ความ

30 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

เรื�องของความงาม  ที�เกิดจากความคิด

สร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยนาํวตัถุ วสัดุ 

สิ�งของต่าง ๆ เขา้มาประดบั เสริมแต่ง

ร่างกาย ที�อยูอ่าศยั ตกแต่งสถานที�

สิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.นาํเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ วิพากษ ์

วิจารณ์ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์      

การตกแต่งวสัดุของงานทศันศิลป์

สากล 

 

7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึ�ง ความ

รักและความหวงแหนทางวฒันธรรม 

ประเพณีของโบราณสถาน 

โบราณวตัถุของสากลทั�วโลก  

 

8.นาํเสนอถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์

วิพากษ ์วิจารณ์ วฒันธรรม ประเพณี 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ของสากล

ได ้

พอดีของการนาํวตัถุ วสัดุ

สิ�งของต่างๆ มาประดบัตกแต่ง

ร่างกายที�อยูอ่าศยั หรือตกแต่ง

สถานที�สิ�งแวดลอ้มทั�ว ๆ ไป  

 

6.การศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ 

เกี�ยวกบั ความคิดสร้างสรรค์

ในการประดบัตกแต่งในงาน

ทศันศิลป์สากล 

7.ความสาํคญั ความดี ความงาม 

ของวฒันธรรม ประเพณี และ

ความสวยงามของจิตรกรรมฝา

ผนงั โบสถ ์วิหาร พระราชวงั 

ยคุสมยัต่าง ๆ ทั�วโลก 

8.การนาํเสนอและการวิเคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์เกี�ยวกบั

วฒันธรรม ประเพณี 

โบราณสถานและ 

โบราณวตัถุของสากล 

�  ดนตรีสากล �.อธิบายประวติั ความเป็นมาและ

วิวฒันาการของเครื�องดนตรีสากล

ประเภทต่าง ๆ 

�.อธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการ

เล่นของเครื�องดนตรีสากลประเภท  

ต่าง ๆ  

 

�. ประวติั ความเป็นมาและ

วิวฒันาการของเครื�องดนตรี

สากลประเภทต่าง ๆ   

�.รูปแบบของเครื�องดนตรี

สากลประเภทต่าง ๆ และ

เทคนิควิธีการเล่นของเครื�อง

ดนตรีสากลแต่ละประเภท  

20 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

�.อธิบายคุณค่าและความไพเราะของ

การเล่นเครื�องดนตรีสากล  และ

สามารถวิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์  

�. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะ

ของเพลงสากล และสามารถวิเคราะห์ 

วิพากษ ์วิจารณ์ เพลงสากล 

5. อธิบายประวตัิความเป็นมาของภูมิ

ปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล 

 

�.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และ

ความหวงแหน พร้อมยกตวัอยา่ง

ตลอดจนร่วมสืบสานกระบวนการ

ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรี

สากล 

�. คุณค่าและความไพเราะของ

การเล่นเครื�องดนตรีสากล และ

การวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ 

�. คุณค่าของความไพเราะ ของ

เพลง สากล และการวิเคราะห์ 

วิพากษ ์วิจารณ์ 

�. ประวติั ความเป็นมาของ            

ภูมิปัญญาทางดนตรีและเพลง

สากล 

�. เห็นคุณค่าและเกิดความหวง

แหนภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 

�  นาฏศิลป์สากล  �.อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาส

ในการแสดงนาฏศิลป์และการละคร

สากลทั�วโลก 

�.อธิบายประวตัิ ความเป็นมาและ

วิวฒันาการของนาฏศิลป์และการ

ละครสากลประเภทต่าง ๆ 

 

�.อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง

นาฏศิลป์และการละครสากล กบัการ

พฒันาสงัคม 

 

�.สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะ การแสดง

นาฏศิลป์และการละครสากลไปใชใ้ห้

�.การแสดงนาฏศิลป์และการ

ละครสากลในรูปแบบและ

โอกาสต่าง ๆ 

�.ประวติั ความเป็นมา และ

วิวฒันาการการแสดงทาง

นาฏศิลป์และการละครสากล

ประเภทต่าง  ๆ

�.ความสมัพนัธร์ะหว่าง

นาฏศิลป์และการละครสากล

กบับทบาททางสงัคมในการ

พฒันาสงัคม 

�.การเลือกใชแ้ละผสมผสาน

องคป์ระกอบและพฒันาทกัษะ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม

อยา่งเหมาะสม 

�.อธิบายการนาํความรู้ ความเขา้ใจและ

ประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการ

ละครและเชื�อมโยงกบัชีวิตและสงัคม

เลือกชมการแสดง เพื�อสร้างความสุข

และเกิดประโยชนต่์อตนเอง 

 

 

6.อธิบายคุณค่า ความสาํคญัของ

นาฏศิลป์และการละครสากลมรดก

ทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาสากล 

กบัการพฒันาสงัคม 

7.อธิบายประวติั ความเป็นมา  

และวิวฒันาการของการลีลาศ 

มาตรฐาน 

8.อธิบาย คุณค่าและความสมัพนัธข์อง

วฒันธรรม ประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบั

วิวฒันาการของลีลาศมาตรฐานที�

เกี�ยวกบัมรดกทางวฒันธรรม 

 

9.ระบุคุณค่าและความสมัพนัธข์องท่า

ลีลาศ มาตรฐานไปประยกุตใ์ช้

ประกอบกบัเพลงอื�น ๆ 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม 

ประเพณี และในชีวิตประจาํวนัของแต่

ละภูมิภาคทั�วโลก 

ทางนาฏศิลป์และการละคร

สากล 

�.การใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ

และประสบการณ์ประเมิน

คุณค่าการละคร และ 

วิธีการเลือกชมการแสดง

นาฏศิลป์และการละครของ

สากล เพื�อสร้างความสุขและเกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง 

6.คุณค่าของนาฏศิลป์และการ

ละครสากลที�เกี�ยวขอ้งกบัมรดก

ทางวฒันธรรมภูมิปัญญา สากล

และการพฒันาสงัคม 

7.ประวตัิ ความเป็นมา 

วิวฒันาการของลีลาศสากล

ต่างๆทั�วโลก 

8.คุณค่าและความสมัพนัธข์อง

วฒันธรรม ประเพณี ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการวิวฒันาการของการ

ลีลาศมาตรฐานที�เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม 

 9.การนาํท่าลีลาศมาตรฐาน 

ไปประยกุตใ์ชป้ระกอบเพลง

อื�น ๆ เพื�อนาํไปใช ้ โดยให้

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมใน

ภูมิภาค 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

� การออกแบบกบั

แนวทางการ

ประกอบอาชีพ 

�. อธิบายประเภทและลกัษณะของ

อาชีพดา้นการออกแบบตกแต่งที�อยู่

อาศยั และเครื�องแต่งกายได ้

 

 

 

 

�. สามารถประยกุตแ์ละเลือกใชท้กัษะ

การออกแบบงานศิลปะและนาํไปใช้

ในการประกอบอาชีพไดต้รงตาม

แนวทางอาชีพ 

�. อธิบายถึงคุณสมบติัของผูท้ี�จะ

ประกอบอาชีพดา้นการออกแบบตกแต่ง

ที�อยูอ่าศยั และการแต่งกายได ้

�. ประเภทและลกัษณะเฉพาะ

ของอาชีพการออกแบบดา้น 

- การออกแบบตกแต่ง 

- การออกแบบเครื�อง

เฟอร์นิเจอร์ 

- การออกแบบเสื�อผา้

แฟชั�น 

�. สภาพการจา้ง การทาํงานแต่

ละสาขาอาชีพดา้นการออกแบบ 

 

 

�. คุณสมบติัของผูป้ระกอบ

อาชีพดา้นการออกแบบตกแต่ง 

เครื�องเฟอร์นิเจอร์และเสื�อผา้

แฟชั�น 

3 
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สาระการพฒันาสังคม 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

                                                              

สาระการพฒันาสังคม เป็นสาระเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง    การ

ปกครอง ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี หนา้ที�พลเมือง และการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม 

ประกอบดว้ยมาตรฐานการเรียนรู้ ดงันี�  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนาํมาปรับใชใ้นการดาํรงชีวิต   

มาตรฐานที� � .� มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณี เพื�อการอยูร่่วมกนั

อยา่งสนัติสุข 

มาตรฐานที� �.� ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื�อความสงบสุขของสงัคม 

มาตรฐานที� �.�  มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความสาํคญัของหลกัการพฒันา และสามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการพฒันาสังคม 

มาตรฐานที� 5.1  

สังคมศึกษา 

มาตรฐานที� �.�  

หน้าที�พลเมือง 

สิทธิเสรีภาพบทบาทหนา้ที�พลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตย 

การเมือง การปกครองระดบัทอ้งถิ�น
และประทศไทย 

ปัญหาและสถานการณ์ทางการเมืองในชุมชน 

 
กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

ความหมาย ความสําคญั ประโยชน์ของ
การพฒันาตนเอง ชุมชน และสังคม 

 
วิธีการจดัเก็บ วิเคราะห์ขอ้มูล  ชุมชน
อย่างง่าย 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน พฒันา 

 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ประเทศไทย 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย 

 
เศรษฐศาสตร์ในครอบครัว ชุมชน 

 

มาตรฐานที� 5.�  

ศาสนา 

วฒันธรรมประเพณีในสังคม 
ทอ้งถิ�นและสังคมไทย 

 

พทุธประวติัและประวตัิศาสนา             
ในประเทศไทย 
 
หลกัธรรมและการปฏิบัติตน              
ตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนา 

 

มาตรฐานที� �.�  

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

การนาํผลที�ไดจ้ากการวางแผนไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 
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ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการพฒันาสังคม 

มาตรฐานที� 5.1  

สังคมศึกษา 

มาตรฐานที� �.�  

หน้าที�พลเมือง 

โครงสร้างและสาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

การเมือง การปกครองของประเทศ
ต่างๆในทวีปเอเชีย 

 

การปฏิรูปการเมืองจุดเด่นของรัฐธรรมนูญ
และสิทธิมนุษยชนพื�นฐาน 

 

ความหมาย ความสําคญั ของขอ้มูลและ
ประโยชน์ของขอ้มูลตนเอง ชุมชน สังคม 

 
เทคนิคและวิธีการจดัเก็บขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อจดัทาํแผนพฒันา 

 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ประเทศต่างๆ 
ในทวีปเอเชีย 

ประวติัศาสตร์ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย 

ความสําคญัของเศรษฐศาสตร์ 
ระบบเศรษฐกิจและกลุ่มเศรษฐกิจ
ในทวีปเอเชีย 

มาตรฐานที� 5.�  

ศาสนา 

วฒันธรรมประเพณีที�สาํคญัของไทย
และทวีปเอเชีย 

 

ความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย 

 
หลกัธรรมสําคญัของการปฏิบติัตน
ให้อยูร่่วมกนัอย่างสนัติสุข 

 

มาตรฐานที� �.�  

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ศกัยภาพของประเทศไทยใน � ดา้น   
มาเชื�อมโยงสู่งานอาชีพ 

 

ประชาคมเศรษฐกจิเอาเซียน 

การอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมประเพณี 

การจัดทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน 
สังคม และการนาํไปใช ้



373 
 

  

ผงัมโนทัศน์ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

สาระการพฒันาสังคม 

มาตรฐานที� 5.1  

สังคมศึกษา 

มาตรฐานที� �.�  

หน้าที�พลเมือง 

บทบญัญติัรัฐธรรมนูญที�มีต่อการ
เปลี�ยนแปลงทางสงัคม 

การพฒันาการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย และเหตุการณ์สาํคญัทาง
การเมืองของโลกที�ส่งผลต่อประเทศไทย 

 

องคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

ความสาํคญัของขอ้มูล 

 
เทคนิคและวิธีการจดัเก็บขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการจัดแผนพฒันา
ตนเอง ชุมชน สังคม และการนาํไปใช ้

 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ประเทศในทวีป
ยโุรป ออสเตรเลีย แอฟริกาและอเมริกา 

การแบ่งยุคสมัยทางประวติัศาสตร์แหล่ง
อารยธรรมโลกบุคคลสาํคญัของโลกและ
เหตุการณ์สาํคญัของโลกที�มีผลต่อปัจจุบนั 

ระบบเศรษฐกิจสถาบนัการเงินการคลงัของ
ประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ
ของประทศต่างๆ 

มาตรฐานที� 5.�  

ศาสนา 

ค่านิยมที�พงึประสงค ์

หลกัธรรมสําคญัของแต่ละศาสนา 

วิธีฝึกปฏิบติัพฒันาจิตในแต่ละศาสนา 
มาตรฐานที� �.�  

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ผูน้าํ ผูต้าม ชุมชน 

วฒันธรรมประเพณีในประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ในโลก 

 

การจัดทาํแผนพฒันาตนเอง  

การสืบทอดทางวฒันธรรมและประเพณี               

อนัดีงามของไทย 

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ      

และ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
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มาตรฐานที� �.�   มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนาํมา

ปรับใชใ้นการดาํรงชีวิต  

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ตระหนกั เกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง              

การปกครองในทอ้งถิ�น 

ประเทศ นาํมาปรับใช้

ในการดาํเนินชีวิต และ

การประกอบอาชีพ เพื�อ

ความมั�นคงของชาติ 

1.อธิบายขอ้มลูเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถิ�น และประเทศ

ไทย  

2.ระบุสภาพความ

เปลี�ยนแปลงดา้น

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง และ

กฎหมายที�มีผลกระทบ

ต่อวิถีชุมชน ทอ้งถิ�น 

ชีวิตของตน สงัคม และ

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ตระหนกัเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง              

การปกครองในทวีป

เอเชีย และนาํมาปรับใช้

ในการดาํเนินชีวิต เพื�อ

ความมั�นคงของชาติ 

1.อธิบายขอ้มลูเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัประเทศในทวีป

เอเชีย 

2. นาํเสนอผลการ

เปรียบเทียบสภาพ

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ของ

ประเทศในทวีปเอเชีย 

3. ตระหนกัและ

วิเคราะห์ถึงการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิด

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ตระหนกัเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง               

การปกครองในโลก 

และนาํมาปรับใชใ้นการ

ดาํเนินชีวติเพื�อความ

มั�นคงของชาติ 

1.อธิบายขอ้มลูเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัประเทศต่างๆ ใน

โลก 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ

สภาพภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ของ

ประเทศต่างๆ ในโลก 

3. ตระหนกั และ

คาดคะเนสถานการณ์

ระหว่างประเทศ

ทางดา้น ภูมิศาสตร์ 
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ประเทศไทย  

3.เกิดความตระหนกั

และสามารถนาํความรู้

ทางดา้นภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง และ

กฎหมายไปประยกุตใ์ช้

ใหท้นัต่อการ

เปลี�ยนแปลงกบัสภาพ 

ชุมชน สงัคมเพื�อความ

มั�นคงของชาติ 

ขึ�นกบัประเทศในทวีป

เอเชียที�มีผลกระทบต่อ

ประเทศไทย 

ประวติัศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ที�มี

ผลกระทบต่อประเทศ

ไทยและโลกในอนาคต 

4. เสนอแนะแนวทางใน

การแกปั้ญหา การ

ป้องกนัและการพฒันา 

ทางดา้น การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจและ 

สงัคม  ตามสภาพปัญหา

ที�เกิดขึ�น เพื�อความ

มั�นคงของชาต ิ
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  มาตรฐานที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณี เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เห็นคุณค่า และสืบทอด

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของทอ้งถิ�น

และประเทศไทย  

1.อธิบายประวติั หลกัคาํ

สอน และการปฏิบตัิตนตาม

หลกัศาสนาที�ตนนบัถือ 

2.เห็นความสาํคญัของ

วฒันธรรม ประเพณี  และมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติัตน

ตามวฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถิ�น 

3. ปฏิบตัิตนตาม

หลกัธรรมทางศาสนา 

วฒันธรรม ประเพณี 

4. ยอมรับและปฏิบติัตน 

เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัติสุขในสงัคม ที�มี

ความหลากหลายทาง 

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี  

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เห็นคุณค่า และสืบทอด

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

1.อธิบาย ประวติั 

ความสาํคญั หลกัคาํ

สอน ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

�.ยอมรับและปฏิบติัตน

เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัติสุขในสงัคมที�มี

ความหลากหลายทาง

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี  

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เห็นคุณค่า และสืบทอด

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของ ประเทศ

ในสงัคมโลก 

 

 

 

 

1.อธิบาย ประวตัิ 

ความสาํคญั หลกัคาํ

สอน ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของประเทศ 

ในโลก 

�. ยอมรับและปฏิบติัตน

เพื�อการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัติสุขในสงัคมที�มี

ความหลากหลายทาง

ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี  

�. เลือกรับปรับใช้

วฒันธรรม ประเพณี ที�

สอดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัสงัคมไทย 

 



378 
 

  

  มาตรฐานที� �.� ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื�อความสงบสุขของสงัคม 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ดาํเนินชีวติตามวิถี

ประชาธิปไตย กฎหมาย

เบื�องตน้ กฎระเบียบของ

ชุมชน สงัคม และ

ประเทศ 

1.บอกสิทธิเสรีภาพ

บทบาท และหนา้ที�ตาม

กฎหมายของการเป็น

พลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 

2. เห็นคุณค่าของการ

ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี

ตามกฎหมาย 

3. มีส่วนร่วมในการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นใน

ระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข  

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ดาํเนินชีวติตามวิถี

ประชาธิปไตย 

กฎระเบียบของประเทศ

เพื�อนบา้น 

 

 

1.อธิบายสาระสาํคญั

ของรัฐธรรมนูญ และ

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 

2. ตระหนกัในปัญหา

การไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

3. มีส่วนร่วมส่งเสริม

และสนบัสนุน ทาง

การเมืองการปกครอง

ในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุข 

 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ดาํเนินชีวติตามวิถี

ประชาธิปไตย 

กฎระเบียบของประเทศ

ต่างๆ ในโลก 

1.อธิบายความสาํคญั

และบทบาทหนา้ที�ของ

องคก์รอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ 

2.ระบุบทบาทองคก์ร

ระหว่างประเทศที�มีบทบาท

ต่อการเมืองการปกครองของ

ประเทศไทย/โลก 

3. ตระหนกัถึงผลกระทบ

จากการไมป่ฏิบติัตาม

กฎหมายของประชาชนใน

ประเทศต่าง  ๆ

4. เสนอทางเลือกในการ

แกปั้ญหาความไม่สงบที�

เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย

ของประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ 
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 มาตรฐาน ที� �.� มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความสาํคญัของหลกัการพฒันา และสามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สงัคม 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ

หลกัการพฒันาชุมชน 

สงัคม และวิเคราะห์

ขอ้มลูในการพฒันา

ตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม 

 

 

 

 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ

หลกัการพฒันาชุมชน 

สงัคม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ

และเห็นความสาํคญั

ของขอ้มลู ตนเอง 

ครอบครัว  ชุมชน 

สงัคม  

3. วิเคราะห์ขอ้มลู 

ตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม เพื�อใชใ้น

การจดัทาํแผนชีวิต และ

ชุมชน สงัคม 

4. เกิดความตระหนกั 

และมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํประชาคมของ

ชุมชน 

5. นาํผลที�ไดจ้ากการ

มีความรู้ ความเขา้ใจ 

หลกัการพฒันาชุมชน 

สังคม สามารถวิเคราะห์

ขอ้มลู และกาํหนดแนว

ทางการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สงัคม 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

การเปลี�ยนแปลงของ

เหตุการณ์ปัจจุบนั 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ

หลกัการพฒันาชุมชน 

สงัคม 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ

และเห็นความสาํคญั

ของขอ้มูล ตนเอง 

ครอบครัว  ชุมชน 

สงัคม 

3. วิเคราะห์ขอ้มลู 

ตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม เพื�อใชใ้น

การจดัทาํแผนชีวิต  และ

ชุมชน สงัคม 

4. เกิดความตระหนกั 

และมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํประชาคมของ

ชุมชน 

5. นาํผลที�ไดจ้ากการ

มีความรู้ ความเขา้ใจ

หลกัการพฒันา ชุมชน 

สงัคม สามารถวิเคราะห์

ขอ้มลู และเป็นผูน้าํผู ้

ตามในการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สงัคม

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

การเปลี�ยนแปลงของ

เหตุการณ์ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจ

หลกัการพฒันาชุมชน 

สงัคม 

2. บอกความหมายและ

ความสาํคญัของ 

แผนชีวิต และชุมชน 

สงัคม 

3. วิเคราะห์และนาํเสนอ

ขอ้มลูตนเอง ครอบครัว  

ชุมชน/สงัคม ดว้ย

เทคนิค และวิธีการที�

หลากหลาย 

4. จูงใจใหส้มาชิกของ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผนชีวติ และแผน

ชุมชน สงัคมได ้

 

5. เป็นผูน้าํผูต้ามในการ
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ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

ประชาคมไปเพื�อใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

 

ประชาคมไปเพื�อใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้

6. สามารถพฒันาการ

จดัการทาํแผนชีวิต

ชุมชน/สงัคมให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการ

เปลี�ยนแปลงของชุมชน

สงัคม 

 จดัทาํประชาคม ประชา

พิจารณ์ของชุมชน 

6. กาํหนดแนวทางใน

การดาํเนินการเพื�อ

นาํไปสู่การทาํแผนชีวติ 

ครอบครัว ชุมชน สงัคม 

7. ร่วมพฒันาแผน

ชุมชนตามขั�นตอน  
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รายวชิาบังคบั 

สาระการพฒันาสังคม    

 

มาตรฐาน 

ที� 

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

รหัส

รายวชิา 
รายวชิา 

หน่วย

กติ 

5.1 สค����� สงัคมศึกษา  � สค21001 สงัคมศึกษา  � สค31001 สงัคมศึกษา  � 

�.�    

�.� 
สค����� 

ศาสนา และ 

หนา้ที�พลเมือง  
2 สค����� 

ศาสนา และ 

หนา้ที�พลเมือง   
� สค����� 

ศาสนา และ 

หนา้ที�

พลเมือง  

� 

�.� สค����� 

การพฒันา

ตนเอง ชุมชน 

สังคม 

� สค����� 

การพฒันา

ตนเอง ชุมชน 

สงัคม  

� สค����� 

การพฒันา

ตนเอง  

ชุมชน สงัคม  

� 

รวม �  �  � 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับประถมศึกษา
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� สังคมศึกษา จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ     

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  การปกครอง

ในทอ้งถิ�น ประเทศ นาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพื�อความมั�นคงของชาติ 

  

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ และผลกระทบของภูมิศาสตร์ภายภาพต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ใน

ชุมชน ทอ้งถิ�น ของประเทศไทย 

2. ความหมาย ความสาํคญั และผลกระทบทางประวติัศาสตร์ ที�มีต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศ 

3. ความหมาย ความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์ระดบัครอบครัว  ชุมชน   

4. ความหมาย ความสาํคญั และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระดบัทอ้งถิ�น และประเทศ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จดัใหม้ีการสาํรวจสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ ประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

ของชุมชน จดักลุ่มอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มลูทางกายภาพ จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 

ฯลฯ และสรุปผลการเรียนรู้ นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ 

2. จดัใหม้ีการศึกษาจากสื�อการเรียนรู้ เช่น เอกสาร ตาํรา CD แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา สถานที�สาํคญั 

3.  จดัใหม้ีการสืบคน้รวบรวมขอ้มลู โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บขอ้มูล จากองค์กร 

ฟังการบรรยายจากผูรู้้ จดักลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก 

4. จดักิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การคน้ควา้จากผูรู้้ 

แหล่งการเรียนรู้ สื�อเทคโนโลย ีสื�อเอกสาร การจาํลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุปผล

การเรียนรู้ และนาํเสนอ ในรูปแบบที�หลากหลาย 

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินจากการทดสอบ การสงัเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจผลงาน 

ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� สังคมศึกษา จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองใน

ทอ้งถิ�น ประเทศ นาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ และการประกอบอาชีพเพื�อความมั�นคงของชาติ  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

1 ภูมิศาสตร์กายภาพ

ประเทศไทย 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจ เกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์กายภาพ ชุมชน ทอ้งถิ�น 

และภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 

 

 

2. ตระหนกัในความสาํคญัเกี�ยวกบั

ภูมิศาสตร์กายภาพชุมชน ทอ้งถิ�น 

และภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 

 

 

3. นาํความรู้เกี�ยวกบัภูมิศาสตร์

กายภาพ ชุมชน ทอ้งถิ�นตนเอง และ

ของประเทศไทยมาปรับใชใ้นการ

ดาํรงชีวิตเพื�อความมั�นคงของชาติ 

 

 

 

 

�. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติในชุมชน ทอ้งถิ�นของตน 

�. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ

ของ ชุมชน ทอ้งถิ�น 

- ที�ตั�ง อาณาเขต 

- ภูมิประเทศ 

- ภูมิอากาศ 

�. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ

ของประเทศไทย 

- ที�ตั�ง อาณาเขต  

- ภูมิประเทศของภาคต่างๆ 

   - ภูมิอากาศของภาคต่างๆ 

�. การใชข้อ้มลูภูมิศาสตร์กายภาพ

ชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศ เพื�อใช้

ในการดาํรงชีวิต และความมั�นคง

ของชาติ 

- การเลือกที�อยู ่และการประกอบ

อาชีพ 

- การป้องกนัตนจากภยัพิบติั 

    - การรักษาอาณาเขตของประเทศ 

�.� ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

- ดิน หิน แร่ธาตุ 

- ป่าไม ้ภูเขา 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

และของประเทศ - แม่นํ� า หนอง คลอง บึง ทะเล 

- ชายฝั�ง 

- สตัวป่์า  

- สตัวท์ะเล สตัวน์ํ� าจืด 

- เปลือกหอย ปะการัง    

    - อื�นๆ 

�.� ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ไทย 

- ภาคเหนือ 

- ภาคกลาง 

- ภาคตะวนัออก 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ภาคใต ้

- กรณีตวัอยา่งความสูญเสียเกิด

จากการไม่อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติ 

�.� วิธีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- กรณีตวัอยา่งการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

�.� ศกัยภาพของประเทศไทย 

    - ทรัพยากรธรรมชาติ 

    - ภูมิอากาศ 

    - ภูมิประเทศ และทาํเลที�ต ั�ง 

    - ศิลปวฒันธรรม และประเพณี 

    - ทรัพยากรมนุษย ์
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.� กระบวนการวิเคราะห์ศกัยภาพ

ชุมชนทอ้งถิ�น 

� ประวตัิศาสตร์ชาติ

ไทย 

1. อธิบายความเป็นมาของ

ประวตัิศาสตร์ ชุมชน ทอ้งถิ�น และ

ประเทศไทย 

 

2. ระบุเหตุการณ์ความเปลี�ยนแปลง

ในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

3. ตระหนกั และสามารถนาํความรู้

ที�ไดจ้ากการศกึษาประวติัศาสตร์ 

ชุมชน และของไทย มาเป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั 

และเสนอทางเลือกที�เป็นทางออก

ของวิกฤติสงัคมในแต่ละช่วง 

�.� ความหมาย ความสาํคญัของ

ประวตัิศาสตร์ 

�.� ขอ้มลู หลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์ 

�.� วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

�.� ประวติัความเป็นมาของชนชาติ

ไทย 

   - ก่อนสุโขทยั 

   - สุโขทยั 

   - อยธุยา 

   - ธนบุรี 

   - รัตนโกสินทร์ 

�.� การศึกษาประวตัิศาสตร์ชุมชน

โดยใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร์ 

3.2 ศึกษาเหตุการณ์สาํคญัของ

ประวตัิศาสตร์ชุมชนในแต่ละช่วงที�

แสดงถึงทางเลือกที�เป็นทางออก

ของวิกฤติสงัคม 

�� 

 

3 เศรษฐศาสตร์ �. รู้และเขา้ใจ ความหมาย 

ความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์ 

�.นาํหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ไป

ใชใ้นครอบครัวและชุมชนได ้

 

 

 

�.ความหมาย ความสาํคญั ของ

เศรษฐศาสตร์ 

�.� เศรษฐศาสตร์ในครอบครัวและ

ชุมชน 

�.� พฤติกรรมการ บริโภคใน

ครอบครัว 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. เขา้ใจ และเห็นความสาํคญัของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที�มตี่อตนเอง 

ชุมชน  

 

 

�. ตระหนกัในผลกระทบที�เกิดจาก

กิจกรรมทางดา้นการผลิต การ

บริโภค การแลกเปลี�ยน และการ

กระจายรายได ้ที�มีต่อประชากรใน

ชุมชน 

 

 

 

 

 

�. เห็นความสาํคญัของการนาํ

คุณธรรมมาใชใ้นการบริหารการ

จดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด 

 

 

 

�. ใชข้อ้มลูในทอ้งถิ�นและชุมชนใน

การจดัการทรัพยากรการผลิต 

�. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- การผลิต 

- การบริโภค 

- การแลกเปลี�ยน 

- การกระจายรายได ้

�.� ปัจจยัการผลิต 

- ทุน 

- ที�ดิน 

- แรงงาน 

- ผูป้ระกอบการ 

�.� การบริโภค การแลกเปลี�ยน และ

การกระจายรายได ้

4.3 ผลกระทบที�เกิดจากการผลิต 

การบริโภค การแลกเปลี�ยน และการ

กระจายรายได ้(กรณีตวัอยา่ง) 

�. มีคุณธรรมของ 

- ผูผ้ลิต 

- ผูบ้ริโภค 

- การแลกเปลี�ยน 

- การกระจายรายได ้

(กรณีศึกษาคุณธรรมของกิจกรรม

เศรษฐกิจ) 

�.� ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นและชุมชน 

�.� แหล่งทุนในหมู่บา้น และชุมชน 

เช่น กองทุนหมู่บา้น  สหกรณ์ใน

ชุมชน 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

� การเมืองการ

ปกครอง 

�. รู้และเขา้ใจความหมาย 

ความสาํคญั ของการเมืองการ

ปกครอง 

�. รู้และเขา้ใจ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

 

�. เขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างอาํนาจนิติ

บญัญตัิ กบัอาํนาจบริหารและ

อาํนาจตุลาการ 

�. มีส่วนร่วมในการเมืองการ

ปกครองในระดบัทอ้งถิ�น และ

ระดบัประเทศ 

�. ความหมาย ความสาํคญั ของ

การเมืองการปกครอง 

 

2.1 อาํนาจอธิปไตย 

�.2 โครงสร้างการบริหารราชการ

แผน่ดินส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 

ส่วนทอ้งถิ�น 

�. ความสมัพนัธร์ะหว่างอาํนาจนิติ

บญัญตัิ อาํนาจบริหาร อาํนาจตุลา

การ 

 

�. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองในระดบัทอ้งถิ�น และดบั

ประเทศ 

�� 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง จาํนวน 2 หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ทอ้งถิ�นและประเทศไทย 

 �. มีความรู้ ความเขา้ใจดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎหมายเบื�องตน้กฎระเบียบของชุมชน สังคม 

และประเทศ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. ความหมาย ความสาํคญัของศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

2. พุทธประวติั และประวตัิศาสดาของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย       

3. หลกัธรรม และการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนา 

4. บุคคลตวัอยา่งที�ใชห้ลกัธรรมทางศาสนาในการดาํเนินชีวิต 

5. วฒันธรรมประเพณี ค่านิยมที�พึงประสงคข์องชุมชน สงัคมในทอ้งถิ�นและสงัคมไทย 

       �.   สิทธิเสรีภาพ บทบาทหนา้ที�ของพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย 

       �.  ปัญหาและสถานการณ์การเมือง การปกครองที�เกิดขึ�นในชุมชน 

       �.    การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนตามกฎหมาย 

       �.    กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหม้ีการคน้ควา้หาความรู้ จากสื�อเอกสาร ตาํรา สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ภูมิปัญญา ผูรู้้  สถาบนัทางศาสนา 

การฝึกปฏิบัติ การทาํโครงงาน การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ สถานการณ์จ ําลอง                      

การสรุปผลการเรียนรู้ และนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ  

 

การวดัและประเมนิผล  

 ประเมินจากการทดสอบ การสงัเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจผลงาน 

ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง จาํนวน  � หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา  

   

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ�นและประเทศไทย 

 �. มีความรู้ความเขา้ใจดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎหมายเบื�องตน้กฎระเบียบของชุมชน สงัคม 

และประเทศ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี 

�.มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบั 

ความหมายความสาํคญัของ ศาสนา 

วฒันธรรม ประเพณี ในประเทศไทย  

�.ความหมายความสาํคญัของ 

ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

�� 

  �.มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบั พุทธ

ประวติั และประวติัศาสดาของ

ศาสนาต่างๆ 

�.พุทธประวตัิ และประวติัศาสดา

ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย  

- ประวติัพระเยซู 

- ประวติัพระมฮูมัมดั  

               ฯลฯ 

 

  �.� มีความรู้ ความเขา้ใจใน

หลกัธรรม และการปฏิบติัธรรมแต่

ละศาสนา 

�.� หลกัธรรมสาํคญัของศาสนาพุทธ 

- เบญจศีล เบญจธรรม 

- ฆราวาสธรรม  

- พรหมวิหาร � 

หลกัธรรมสาํคญัของศาสนา      

    คริสต ์ศาสนาอิสลาม 

 

  �.� ตระหนกัถึงคุณค่า และเห็น

ความสาํคญัในการนาํหลกัธรรมมา

ใชใ้นการดาํรงชีวติ 

�. มีทกัษะในการปฏิบติัตน ตาม

หลกัศาสนาที�ตนนบัถือ 

 

 

 ศาสนาฮินด ู

 

 

�.� การปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา 

- พุทธ 

- คริสต ์

- อิสลาม 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

�. สามารถอยูร่่วมกบับุคคลที�ต่าง

ความเชื�อทางศาสนาในสงัคมได้

อยา่งสนัติสุข 

 

 

 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน 

ทอ้งถิ�น และของประเทศ 

�. ตระหนกัถึง ความสาํคญัของ

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน 

ทอ้งถิ�น และของ 

ประเทศ 

 

�. มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนตาม

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ�น 

 

�. นาํค่านิยมที�พึงประสงคข์อง

สงัคม ชุมชน มาประพฤติปฏิบติัจน

เป็นนิสยั 

 

- ฮินด ู

4.2 บุคคลตวัอยา่งที�ใชห้ลกัธรรม

ทางศาสนาในการดาํเนินชีวิต 

�.การแกปั้ญหาความแตกแยกของ

บุคคล สงัคม ชุมชน เพราะความ

แตกต่างความเชื�อศาสนา และสงัคม

ดว้ยสนัติวิธี (กรณีตวัอยา่ง) 

- จากพุทธประวติั 

- จากประสบการณ์ของผูเ้รียน 

�. วฒันธรรมประเพณีในชุมชน    

ทอ้งถิ�น ภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

- ภาษา การแต่งกาย อาหาร ฯลฯ 

ของภาคต่างๆ 

- ประเพณีของแต่ละชุมชน 

ทอ้งถิ�น ภาค เช่น แห่เทียนพรรษา,

บุญเดือนสิบ,ลอยกระทง,ประเพณี

วิ�งควาย,ยี�เป็ง 

�.การอนุรักษ ์และสืบสาน 

วฒันธรรมประเพณีของภาคต่างๆ

(กรณีตวัอยา่ง) 

�. การประพฤติปฏิบติัตน เพื�อการ

อนุรักษ ์และสืบสานวฒันธรรม

ประเพณี 

��. ค่านิยมที�พึงประสงคข์องชุมชน 

สงัคมไทย  

��. การประพฤติปฏิบติัตนตาม

ค่านิยมของชุมชน สงัคมไทยที�พึง

ประสงค(์กรณีตวัอยา่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

2. หน้าที�พลเมือง �. รู้และเขา้ใจในเรื�องสิทธิ เสรีภาพ 

บทบาทหนา้ที�และคุณค่าของความ

เป็นพลเมืองดีตามแนวทาง

ประชาธิปไตย 

�. ตระหนกัในคุณค่าของการปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

�.แยกแยะปัญหา และสถานการณ์

การเมืองการปกครองที�เกิดขึ�นใน

ชุมชน 

4. รู้และเขา้ใจสาระทั�วไปเกี�ยวกบั

กฎหมาย 

5. นาํความรู้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศชาติไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ได ้

6. เห็นคุณค่า และประโยชนข์อง

การปฏิบติัตนตามกฎหมาย 

 

�. มีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

�.1 ความหมายของประชาธิปไตย 

1.2 สิทธิ เสรีภาพบทบาทหนา้ที�ของ

พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

 

�. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตน

ตามกฎหมาย 

 

�. ปัญหา และสถานการณ์การเมือง

การปกครองที�เกิดขึ�นในชุมชน 

(กรณีตวัอยา่ง) 

�. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง 

และครอบครัว 

�. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน 

 

 

 

�. กฎหมายอื�นๆ เช่นกฎหมาย

แรงงานและสวสัดิการ กฎหมายว่า

ดว้ยสิทธิเด็กและสตรี 

�.การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

   �.� วิธีสร้างความตระหนกัในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

   �.� การกระตุน้จิตสาํนึกในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม  จาํนวน � หน่วยกติ  

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สงัคม และวิเคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. ความหมาย ความสาํคญั ประโยชน์ ของการพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 

2. วิธีการจดัเก็บขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลูชุมชนอยา่งง่าย 

3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 

4. การนาํผลที�ไดจ้ากการวางแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการจดัเก็บขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู การจดัแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคมโดย

การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในสถานการณ์จริง หรือจากการ ในสถานการณ์จริง หรือจากการสร้างสถานการณ์

จาํลอง จดัทาํเวทีประชาคม และการศกึษาดูงาน  

 

การวดัและประเมนิผล  

 ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่วมในขั�นตอนต่างๆ ของการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม จาํนวน � หน่วยกติ  

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ   

มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สงัคม และวิเคราะห์ขอ้มลูในการพฒันาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สงัคม 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. พฒันาตนเอง �. มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการพฒันา

ตนเอง ชุมชน  สงัคม 

�. หลกัการพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม �� 

  �. มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็น

ความสาํคญัของขอ้มลูตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนสงัคม 

�. ความหมาย ความสาํคญั 

ประโยชน์ ของขอ้มลูดา้น 

- ภูมิศาสตร์  

- ประวติัศาสตร์  

- เศรษฐศาสตร์  

- การเมือง 

      การปกครอง 

- ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

- หนา้ที�พลเมือง 

- ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้ม 

- สาธารณสุข 

- การศกึษา 

 

  3. วิเคราะห์ชุมชนอยา่งง่ายและ

อธิบายขอ้มลู 

3. วิธีการจดัเก็บ วิเคราะห์ขอ้มลู

อยา่งง่าย และเผยแพร่ขอ้มลู 

 

  �. เกิดความตระหนกั และมีส่วนร่วม

ในการจดัทาํแผนพฒันาชุมชน สงัคม 

�.นาํแนวทางการพฒันา ชุมชน 

สงัคม ไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง และ

ครอบครัว 

�. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสงัคม 

�. การนาํผลที�ไดจ้ากการวางแผนไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

�� 



395 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� สังคมศึกษาจาํนวน 3 หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง  การปกครอง 

ในทวีปเอเชีย และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ และความสัมพนัธ์ทาง

ภูมิศาสตร์กายภาพ ที� ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร ตลอดจนการเกิด

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้มของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย 

2. ความเป็นมาของประวติัศาสตร์ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย 

3. ความหมาย และความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย  

4. การเมือง การปกครอง และการเปรียบเทียบรูปแบบการเมือง การปกครองของประเทศต่าง  ๆในทวีปเอเชีย 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จดัใหม้ีการสาํรวจสภาพภูมิศาสตร์กายภาพประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองของ

ชุมชน จดักลุ่มอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มลูทางกายภาพ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แผน

ที� Website ฯลฯ และสรุปผลการเรียนรู้ นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ 

2. จดัใหม้ีการศึกษาจากสื�อการเรียนรู้ เช่น เอกสาร ตาํรา CD แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา สถานที�สาํคญั 

3. จดัใหม้ีการสืบคน้รวบรวมขอ้มลู โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บขอ้มูล จากองค์กร 

ฟังการบรรยายจากผูรู้้ จดักลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก 

4. จดักิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การคน้ควา้จากผูรู้้ 

แหล่งการเรียนรู้ สื�อเทคโนโลย ีสื�อเอกสาร การจาํลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุปผล

การเรียนรู้ และนาํเสนอ ในรูปแบบที�หลากหลาย 

 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินจากการทดสอบ การสงัเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจผลงาน 

ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� สังคมศึกษา จาํนวน � หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ   

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง   

การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ภูมิศาสตร์กายภาพ

ทวีปเอเชีย 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ลกัษณะภูมิศาสตร์

กายภาพของประเทศต่างๆ 

ในทวีปเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

การเปลี�ยนแปลงสภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพที�ส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวติความ

เป็นอยูข่องประชากรไทย 

และประเทศต่างๆ ในทวีป

เอเชีย 

 

�. มีทกัษะในการใช้

เครื�องมือทางภูมิศาสตร์ 

เช่น แผนที� ลกูโลก 

�. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของ

ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย 

- ที�ตั�งอาณาเขตของประเทศต่างๆ ใน

ทวีปเอเชีย 

- ภูมิประเทศของประเทศต่างๆ ใน

ทวีปเอเชีย 

- ภูมิอากาศของประเทศต่างๆ ในทวีป

เอเชีย 

2.1 หลกัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์

กายภาพ 

2.2 กรณีตวัอยา่งการเปลี�ยนแปลงสภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพที�ส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรไทย และ

ทวีปเอเชีย 

�. วิธีใชเ้ครื�องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที� 

ลกูโลก Website ดาวเทียม GIS GPRS 

ฯลฯ 

 

 

�. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของไทยที�

ส่งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ และสิ�งแวดลอ้ม

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

Website ดาวเทียม GIS 

GPRS ฯลฯ 

 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เกี�ยวกบัความสมัพนัธข์อง

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ

ที�มีต่อการเกิด

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มในทวีปเอเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

�. นาํความรู้เกี�ยวกบั

ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทยและทวีป

เอเชียมาปรับใชใ้นการ

ดาํรงชีวิต และความมั�นคง

ของชาติ 

ต่างๆคือ สภาพป่าไม ้ดิน หิน แร่ แมน่ํ� า       

ภูเขา ลาํคลอง หนอง บึง ทะเล ชายฝั�ง 

สตัวป่์า สตัวท์ะเล สตัวน์ํ� าจืด  เปลือกหอย 

แนวปะการัง และอื�นๆส่งผลต่อทรัพยากร 

และสิ�งแวดลอ้มต่างๆ คือ สภาพป่าไม ้ดิน 

หิน แร่ ภูเขา แม่นํ� าลาํคลอง หนอง บึง

ทะเล ชายฝั�ง สตัวป่์า สตัวท์ะเล สตัวน์ํ� าจืด  

เปลือกหอย แนวปะการัง และอื�น  ๆ

�.� ความสาํคญัในการดาํรงชีวิต ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพทรัพยากรในประเทศ

ไทย และประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย 

�.� กรณีตวัอยา่งการปรับตวัในการ

ดาํรงชีวิตที� 

สอดคลอ้งกบัสภาพทรัพยากรในประเทศ

ไทยและประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย 

2 ประวตัิศาสตร์

ทวีปเอเชีย 

�. อธิบายความเป็นมาของ

ประวตัิศาสตร์ประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

 

 

�.ประวติัศาสตร์สงัเขปของประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

- จีน 

- อินเดีย 

- เขมร 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

�. นาํเหตุการณ์ใน

ประวตัิศาสตร์มาวิเคราะห์

ใหเ้ห็นความเปลี�ยนแปลง

ที�เกิดขึ�นกบัประเทศไทย 

และประเทศในทวีปเอเชีย 

 

 

- ลาว 

- มาเลเซีย 

- พม่า 

- อินโดนีเซีย 

- ฟิลิปปินส์ 

- ญี�ปุ่น 

    ฯลฯ   

�. เหตุการณ์สาํคญัทางประวตัิศาสตร์ที�

เกิดขึ�นในประเทศไทยและประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

- ยคุล่าอาณานิคม 

- ยคุสงครามเยน็ 

 - ฯลฯ                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

�� 

 

�. เศรษฐศาสตร์ �.เขา้ใจความหมาย 

ความสาํคญั ของ

เศรษฐศาสตร์และระบบ

เศรษฐกิจ 

�.เขา้ใจหลกัการ และ

วิธีการตดัสินใจเลือกใช้

ทรัพยากร เพื�อการผลิต

สินคา้ และบริการ 

 

�.เลือกวิธีการที�มี

ประสิทธิภาพมาใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ และบริการ

อยา่งมีคุณธรรม 

�.� ความหมาย ความสาํคญั ของ

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ 

จุลภาค 

 �.� ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

�.หลกัการ และวิธีการเลือกใชท้รัพยากร

เพื�อการผลิต 

�.คุณธรรมในการผลิต 

 

 

�.กฎหมาย และขอ้มลูการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

�.� หน่วยงานที�ใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภค 

�.� การพิทกัษสิ์ทธิ และผลประโยชน์ของ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.รู้และเขา้ใจการใช้

กฎหมาย คุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

�. บอกแหล่งขอ้มลู การ

คุม้ครองผูบ้ริโภค และ

กฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

 

�.� ตระหนกับทบาท และ

ความสาํคญัของการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน

ทวีปเอเซีย 

�.� รู้และเขา้ใจบทบาท 

ความสาํคญัของการ

รวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

�.วิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยกบัประเทศต่างๆใน

ทวีปเอเชีย 

ผูบ้ริโภค 

�.� ความสาํคญัของกลุ่มทางเศรษฐกิจใน

ทวีปเอเชีย 

 

�.� กลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆในทวีปเอเชีย 

6.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ความเป็นมา 

- ความสาํคญั 

- กฎบตัรอาเซียน 

- ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ 

- ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศ

ไทย 

�.� สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย 

�.� ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆใน

ทวีปเอเชีย 

�.� ลกัษณะ ประเภทสินคา้เขา้ และ

สินคา้ออก ของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย 

 

 

 

15 

�. การเมือง การ

ปกครอง 

�. รู้และเขา้ใจระบอบ

การเมืองการปกครอง

ต่างๆ ที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

�. วิเคราะห์ความแตกต่าง 

ของรูปแบบการปกครอง

�. การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 

และอื�นๆ 

 

�. เปรียบเทียบรูปแบบการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ระบอบประชาธิปไตย 

และระบอบอื�นๆ 

รวมทั�งตระหนกัในคุณค่า

ของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

ระบอบอื�นๆ ของประเทศต่างๆ ในทวีป

เอเชีย 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง จาํนวน 2 หน่วยกิต  

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของ ประเทศในทวีปเอเชีย 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจดาํเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื�อนบา้น 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. ประวตัิความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 

2. หลกัธรรมสาํคญั ของการปฏิบติัตนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

3. การบริหารจิต ตามหลกัศาสนา 

4. การปฏิบติัตนเป็นคนดีตามหลกัคาํสอนของแต่ละศาสนา (พุทธ คริสต ์อิสลาม) 

5. วฒันธรรม ประเพณี ที�สาํคญัของประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

6. การอนุรักษ์ สืบสาน วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม จริยธรรมทางสังคม ที�พึงประสงค์ของ

สงัคมไทย  

�.   โครงสร้างและสาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพ                                       

      หนา้ที�ของประชาชน 

�.   การปฏิรูปการเมืองและจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพหนา้ที�ของประชาชน 

�.   หลกัการอยูร่่วมกนัตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพื�นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

��.  สถานการณ์และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในสงัคมไทย 

��.   สิทธิมนุษยชนพื�นฐาน      

         

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหม้ีการคน้ควา้หาความรู้ จากสื�อเอกสาร ตาํรา สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ภูมิปัญญา สถาบนัทางศาสนา การ

ฝึกปฏิบตัิ การทาํโครงงาน  การจดักลุ่มอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ สถานการณ์จาํลอง การสรุปผล

การเรียนรู้ และนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ  

 

การวดัและประเมนิผล  

ประเมินจากการทดสอบ การสงัเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจผลงาน ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง จาํนวน � หน่วยกติ 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศในทวีปเอเชีย 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจดาํเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื�อนบา้น 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบั

ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ ใน

ประเทศไทย และประเทศใน

ทวีปเอเชีย 

 

 

2. นาํหลกัธรรมสาํคญัๆ ใน

ศาสนาของตน มาประพฤติปฏิบติั

ใหส้ามารถอยูร่่วมกนักบัศาสนา

อื�นไดอ้ยา่งสนัติสุข 

 

 

�. เห็นประโยชน์ในการนาํ

หลกัธรรมคาํสอนในศาสนาที�ตน

นบัถือมาประพฤติปฏิบติัตน 

เพื�อใหเ้ป็นคนดีในสงัคม 

 

 

 

 

 

�. ความเป็นมาของศาสนาใน

ประเทศไทย 

   - พุทธ 

   - คริสต ์

   - อิสลาม 

   - ฮินด ู

�. ความเป็นมาของศาสนาในทวีป

เอเชีย 

   - พุทธ 

   - คริสต ์

   - อิสลาม 

   - ฮินด ู

�. หลกัธรรมในแต่ละศาสนาที�ทาํ

ใหอ้ยูร่่วมกบัศาสนาอื�นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

   - ศาสนาพุทธ คือ  

     พรหมวิหาร�  

     ฆราวาสธรรม ฯลฯ 

   - ศาสนาคริสต์  

   - ศาสนาอิสลาม  

   - ศาสนาฮินดู  

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.นาํขอ้ปฏิบติัของบุคคลตวัอยา่ง

ที�ใชห้ลกัธรรมทางศาสนามา

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัมาใชใ้ห้

เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

5. มีความรู้ ความเขา้ใจใน

วฒันธรรมประเพณีของประเทศ

ไทยและประเทศในเอเชีย 

 

 

 

 

�. ตระหนกัถึงความสาํคญั ใน

วฒันธรรมประเพณีของประเทศ

ไทยและประเทศในเอเชีย 

 

�. มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตน

ตามวฒันธรรมประเพณี ของ

สงัคมไทย 

 

 

 

�.� หลกัธรรมในแต่ละศาสนาที�

ทาํใหผู้น้าํมาประพฤติปฏิบติัเป็น

คนดีในศาสนาพุทธคือ 

เบญจศีล เบญจธรรม พรหมวิหาร

ธรรมที�ทาํใหง้าม 

ศาสนาคริสต ์ 

ศาสนาอิสลาม  

ศาสนาฮินด ู

�.� กรณีตวัอยา่งบุคคลตวัอยา่งใน

แต่ละศาสนา 

�. วฒันธรรมประเพณีในประเทศ

ไทยและประเทศในเอเชีย 

- ภาษา  

- การแต่งกาย  

- อาหาร  

- ประเพณี 

      ฯลฯ 

�. การอนุรักษ ์และสืบสาน 

วฒันธรรมประเพณี ของประเทศ

ไทย และประเทศในเอเชีย(กรณี

ตวัอยา่ง)  

�. การประพฤติปฏิบติัตน เพื�อการ

อนุรักษ ์และสืบสาน วฒันธรรม

ประเพณีของประเทศไทยและ

ประเทศในเอเชีย 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ประพฤติตนตามค่านิยม

จริยธรรมที�พึงประสงคข์อง

สงัคมไทย 

�. ค่านิยมที�พึงประสงคข์อง

ประเทศไทยและประเทศต่างๆใน

เอเชีย 

� หนา้ที�พลเมือง �.รู้และเขา้ใจความสาํคญัของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย 

 

 

 

 

�. รู้และเขา้ใจหลกัคุณธรรม

จริยธรรมของการอยูร่่วมกนั 

 

�. มีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

�. รู้และเขา้ใจหลกัสิทธิมนุษยชน 

�. การมีส่วนร่วมในการ คุม้ครอง

ปกป้องตนเอง และผูอ้ื�นตามหลกั

สิทธิมนุษยชน 

�. ตระหนกัถึงประโยชนข์องการ

มีส่วนร่วมในการคุม้ครอง

ปกป้องตนเอง และผูอ้ื�นตามหลกั

สิทธิมนุษยชน 

�. มีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 

�.1 ความเป็นมา หลกัการ 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

1.� โครงสร้าง และสาระสาํคญั

ของรัฐธรรมนูญ 

�. � การปฏิรูปการเมือง และ

จุดเด่นของรัฐธรรมนูญที�เกี�ยวกบั

สิทธิเสรีภาพหนา้ที�ของประชาชน

�. หลกัการอยูร่่วมกนัตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยบนพื�นฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม 

3.สถานการณ์ และการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

�.หลกัสิทธิมนุษยชน 

�. การมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง

ตนเอง และผูอ้ื�นตามหลกัสิทธิ

มนุษยชน 

�.ประโยชนข์องการมีส่วนร่วมใน

การคุม้ครองฯ (ยกตวัอยา่ง)  

 

 

�.การมีส่วนร่วมในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

    �.� วิธีสร้างความตระหนกัใน

การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต 

    �.� การสร้างความเขา้ใจที�

ถกูตอ้งเกี�ยวกบักฎหมายในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

�.� การกระตุน้จิตสาํนึกในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม จาํนวน 1 หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการพฒันาชุมชน สงัคม สามารถวิเคราะห์ ขอ้มลู และกาํหนดแนวทางการ

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดังต่อไปนี� 

1. ความหมาย ความสาํคญั ของขอ้มลู ประโยชน์ของขอ้มูลตนเอง ชุมชน สงัคม 

2. เทคนิคและวิธีการจดัเก็บขอ้มลู เช่น การจดัเวทีประชาคม การสาํรวจขอ้มลูการประชาพิจารณ์ โดย

ใชแ้บบสอบถาม การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ฯลฯ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 

4. การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคมและการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

  

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะจากการปฏิบติัจริงการเก็บขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

ชุมชน สังคม โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานการณ์จริง หรือจาการสร้างสถานการณ์จําลอง จัดทาํเวที

ประชาคม และการศึกษาดูงาน เปรียบเทียบการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม ระหว่างกลุ่ม ระหว่าง

ชุมชน  

 

การวดัและประเมนิผล  

 ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม  
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง ชุมชน  สังคม จาํนวน � หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการพฒันาชุมชน สงัคม สามารถวิเคราะห์ ขอ้มลู และกาํหนดแนวทางการ

พฒันา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. พฒันาชุมชน สงัคม �. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

หลกัการพฒันา ชุมชน สงัคม 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ และ

เห็นความสาํคญัของขอ้มลู

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วิเคราะห์และอธิบายขอ้มลู 

 

 

�. เกิดความตระหนกั และมี

ส่วนร่วมในการจดัทาํ

แผนพฒันาชุมชน สงัคม 

 

�.หลกัการพฒันาตนเอง ชุมชน

สงัคม 

�. ความหมาย ความสาํคญั 

ประโยชน์ ของขอ้มลูดา้น 

- ภูมิศาสตร์  

- ประวติัศาสตร์  

- เศรษฐศาสตร์  

- การเมือง 

      การปกครอง 

- ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

- หนา้ที�พลเมือง 

- ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้ม 

- สาธารณสุข 

- การศกึษา 

3. วิธีการจดัเก็บ วิเคราะห์ขอ้มลู

ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย และ

เผยแพร่ขอ้มลู 

�. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สงัคม 

 

20 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

5. กาํหนดแนวทางการพฒันา

ตนเองครอบครัว ชุมชน 

สงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นาํศกัยภาพ ของประเทศ

ไทยใน � ดา้นมาเชื�อมโยงสู่

งานอาชีพ  

 

5.� เทคนิคการมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผน เช่น 

- การจดัทาํเวทีประชาคม 

- การประชุมกลุ่มยอ่ย                       

- การสมัมนา 

- การสาํรวจประชามติ 

- การประชาพิจารณ์ 

ฯลฯ 

5.2 การจดัทาํแผน 

-ทิศทาง นโยบาย 

- โครงการ 

- ผูรั้บผดิชอบ 

- จดัลาํดบัความสาํคญั 

ฯลฯ 

5.3 การเผยแพร่สู่การปฏิบตั ิ

- การเขียนรายงาน 

- การเขียนโครงงาน 

ฯลฯ 

�. การพฒันาอาชีพในชุมชนและ

สงัคม 

- อาเซียนกบัการพฒันาอาชีพ 

- จุดเด่นของประเทศไทยในการ

ผลกัดนัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

- ศกัยภาพประเทศไทยกบัการ

พฒันาอาชีพ 

20 
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คาํอธิบายรายวชิา 

และ 

รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิาบังคบั 

 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� สังคมศึกษาจาํนวน 3 หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

ในโลกและนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติเพื�อความมั�นคงของชาติ  
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ ของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา ทวีป

อเมริกา และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�สาํคญัๆ 

2. การแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ แหล่งอารยะธรรมโลก บุคคลสาํคญัของโลก เหตุการณ์สาํคญั

ของโลกที�มีผลต่อปัจจุบนั     

3. ระบบเศรษฐกิจ  สถาบนัการเงิน และการเงินการคลงัของประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

4. การพฒันาการ การเมือง การปกครอง ของประเทศไทย และเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองการ

ปกครองของโลกที�ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จดัใหม้ีการสาํรวจสภาพภูมิศาสตร์กายภาพประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองของ

ชุมชน จดักลุ่มอภิปรายแลกเปลี�ยนเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มลูทางกายภาพ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แผน

ที� Website ฯลฯ และสรุปผลการเรียนรู้ นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ 

2. จดัใหม้ีการศึกษาจากสื�อการเรียนรู้ เช่น เอกสาร ตาํรา CD แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา สถานที�สาํคญั 

3. จดัใหม้ีการสืบคน้รวบรวมขอ้มลู โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บขอ้มูล จากองค์กร 

ฟังการบรรยายจากผูรู้้ จดักลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก 

4. จดักิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การคน้ควา้จากผูรู้้ 

แหล่งการเรียนรู้ สื�อเทคโนโลย ีสื�อเอกสาร การจาํลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุปผล

การเรียนรู้ และนาํเสนอ ในรูปแบบที�หลากหลาย 
 

การวดัและประเมนิผล  

ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจผลงาน 

ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค ����� สังคมศึกษา  จาํนวน � หน่วยกติ                              

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองใน

โลกและนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติเพื�อความมั�นคงของชาติ  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ภูมิศาสตร์กายภาพ 1. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เกี�ยวกบัสภาพทางภูมิศาสตร์

กายภาพของประเทศไทยกบั

ทวีปต่างๆ 

�.เปรียบเทียบสภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพของ

ประเทศไทยกับทวีป

ต่างๆ 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ ใน

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�

เกิดขึ�นในโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีทกัษะการใชเ้ครื�องมือ

ทางภูมิศาสตร์ที�สาํคญั  ๆ

�. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของ

ประเทศไทยกบัทวีปเอเชีย        

ทวีปยโุรป  ทวีปออสเตรเลีย               

ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา 

2. การเปรียบเทียบสภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศ

ไทยกบัประเทศต่างในในทวีป

ต่างๆ  

�. สาเหตุและลกัษณะการเกิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที�

สาํคญัๆ รวมทั�งการป้องกนั

อนัตรายเมื�อเกิด 

- พายุชนิดต่างๆ 

- นํ� าท่วม 

- แผน่ดินไหว 

- ภูเขาไฟระเบิด 

- ภาวะโลกร้อน   

 ปรากฏการณ์    เรือนกระจก 

- อื�นๆ 

4. วิธีใชเ้ครื�องมือทางภูมิศาสตร์ 

- แผนที� 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

 

 

�.รู้วิธีป้องกนัตนเองให้

ปลอดภยัเมื�อเกิดภยัจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

�. สามารถวิเคราะห์ 

แนวโน้ม และวกิฤต

สิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการ

กระทาํของมนุษย ์

�. มีความรู้ ความเขา้ใจในการ

ใชน้วตักรรม และเทคโนโลยี

ดา้นสิ�งแวดลอ้มเพื�อพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยนื 

- ลกูโลก 

       - Website 

 - อื�นๆ           

�.วิธีป้องกนัตนเองจากภยั

ธรรมชาติ 

 

�. ปัญหาการทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้ม 

 

�. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด

ปัญหา และสภาพการทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการกระทาํ

ของมนุษย ์ในสภาพปัจจุบนั และ

แนวโนม้ในอนาคต 

- ป่าไม ้

- ภูเขา 

- แม่นํ� า ลาํคลอง หนอง บึง  ทะเล 

- ดิน 

- สตัวป่์า สตัวน์ํ� า 

- แร่ธาตุ 

- มลพิษทางอากาศ 

- ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

- อื�นๆ 

- การป้องกนัการพงัทลายของดิน 

- การพฒันาดินใหอุ้ดม

 

 

 

 

 

 

15 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

สมบูรณ์ เช่น การปลกูป่า การปลกู

หญา้แฝก ฯลฯ 

�. ความเขม้แข็งของภาค

ประชาชนในการแกปั้ญหาการ

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้ม (กรณีตวัอยา่ง) 

� ประวติัศาสตร์ �. อธิบายเหตุการณ์สาํคญั

ทางประวติัศาสตร์ของ

ประเทศต่างๆ ในโลกได ้

�. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ

เหตุการณ์สาํคญัทาง

ประวตัิศาสตร์ของแต่ละ

ประเทศในโลก ที�มี

ผลกระทบต่อความ

เปลี�ยนแปลงของประเทศ

ต่างๆ ในโลก 

3. วิเคราะห์เหตุการณ์โลก

ปัจจุบนั และคาดคะเน

เหตุการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นกบั

ประเทศต่างๆในอนาคตได ้

�. การแบ่งช่วงเวลา และยคุสมยั

ทางประวติัศาสตร์ 

�. แหล่งอารยธรรมโลก 

- จีน 

- อินเดีย 

- อียปิต ์

- เมโสโปเตเมีย 

- กรีก 

- โรมนั 

�. ประวตัิชาติไทย 

- ธนบุรี 

-รัตนโกสินทร์ 

- ลกัษณะการเปลี�ยนแปลง

การปกครอง 

- เหตุการณ์ปัจจุบันที�มีผลต่อ

เนื�องมาจากประวตัิศาสตร์ไทย 

และประเทศต่างๆ ในโลกที�

ส่งผลถึงอนาคต 

�� 

� เศรษฐศาสตร์ 

 

1. วิเคราะห์ปัญหาและ

แนวโน้มทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยได ้

�.� ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

 

�. เสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน 

�. รู้และเขา้ใจ ตระหนกัใน

ความสาํคญัของการร่วมกลุ่ม

เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ 

และประเทศต่างๆ ในโลก 

�. รู้และเขา้ใจ ในระบบ

เศรษฐกิจแบบต่างๆ ในโลก 

�. รู้และเขา้ใจความสมัพนัธ์

และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศของประเทศ

ไทยกบักลุ่มเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ใน

โลก  

�. วิเคราะห์ความสาํคญัของ

ระบบเศรษฐกิจ และการ

เลือกจดักิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

ในโลก และผลกระทบ 

�. เขา้ใจในเรื�องกลไกราคา

กบัระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

สังคมแห่งชาติ 

�. ปัญหาเศรษฐกิจของไทยใน

ปัจจุบนั 

 

 

�. ความสาํคญัและความจาํเป็นใน

การร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั

ประเทศต่างๆ 

 

�. ระบบเศรษฐกิจในโลก 

 

�. ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กบั

ภูมิภาคต่างๆ ทั�วโลก 

 

 

 

�. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

และวิธีการเลือกจดักิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 

 

 

�.� กลไกราคากบัระบบเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนั 

�.� การแทรกแซงกลไกราคาของ

รัฐบาลในการส่งเสริม และแกไ้ข

ระบบเศรษฐกิจ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. รู้และเขา้ใจในเรื�องการเงิน 

การคลงั และการธนาคาร 

 

�. รู้และเขา้ใจในระบบของ

การธนาคาร 

 

 

 

��. ตระหนกัในความสาํคญั

ของเงิน และสถาบนัการเงิน 

 

 

 

 

��.วิเคราะห์ผลกระทบจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื�อง

การเงิน การคลงัของประเทศ

ไทย และสงัคมโลก 

��. รู้และเขา้ใจเรื�อง

แผนพฒันา เศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ 

�. ความหมาย ความสาํคญัของเงิน

ประเภท สถาบนัการเงิน และ

สถาบนัทางการเงิน 

�. การธนาคาร 

- ระบบของธนาคาร 

- ประเภทของธนาคาร 

   - บทบาทหนา้ที�ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธนาคารกลาง)  

��. การคลงั รายไดป้ระชาชาติ 

- รายไดข้องรัฐบาล และการ

จดัทาํงบประมาณแผน่ดิน 

- ภาษีกบัการพฒันาประเทศ 

- ดุลการคา้ 

- ดุลการชาํระเงิน 

��. ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย ประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆ 

ของโลก 

 

12.1แผนพฒันาเศรษฐกิจ และ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัปัจจุบนั 

12.2 ผลของการใชแ้ผนพฒันา

เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิ

� การเมืองการปกครอง 

 

�. รู้และเขา้ใจ ระบอบ

การเมืองการปกครองต่างๆ 

ที�ใชอ้ยูปั่จจุบนั 

�. ตระหนกัและเห็นคุณค่า

การปกครองระบอบ

�.การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

�.� การปกครองระบอบเผด็จการ

�.� พฒันาการของระบอบ

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ประชาธิปไตย 

 

�. รู้และเขา้ใจ ผลที�เกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงทาง

การเมืองการปกครอง ของ

ประเทศไทยจากอดีต 

�. รู้และเขา้ใจผลที�เกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงการเมือง

การปกครองของโลก 

�. ตระหนกัและเห็นคุณค่า

ของหลกัธรรมาภิบาล และ

นาํไปปฏิบติัในชีวิตจริง 

 

ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ 

ในโลก 

�.เหตุการณ์สาํคญัทางการเมือง

การปกครอง ของประเทศไทย 

 

 

�. เหตุการณ์สาํคญัทางการเมือง

การปกครอง ของโลกที�ส่งผล

กระทบต่อประเทศไทย 

�.� หลกัธรรมาภิบาล 

    - นิติธรรม 

- คุณธรรม 

- ความโปร่งใส 

- ความคุม้ค่า 

- รับผดิชอบ 

- ความร่วมมือ 

�.� แนวทางปฏิบติัตาม 

หลกัธรรมาภิบาล 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง  จาํนวน  2  หน่วยกิต  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ของประเทศในสงัคมโลก 

  2.  มีความรู้ ความเขา้ใจ ดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  กฎระเบียบของประเทศต่างๆในโลก 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดงัต่อไปนี� 

1. หลกัธรรมสาํคญัของแต่ละศาสนา และการปฏิบติัตนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

2. วิธีฝึกปฏิบติัพฒันาจิตในแต่ละศาสนา  

3. วฒันธรรมประเพณีในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก 

4. การสืบทอดทางวฒันธรรม และประเพณีดีงามของไทย 

5. ค่านิยมที�พึงประสงค ์

6. แนวทางการป้องกนั และการแกปั้ญหาพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคข์องสงัคมไทย 

7. บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและมีผลต่อฐานะของประเทศใน

สงัคมโลก 

8. ที�มาและบทบาทหนา้ที� ขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

9. การปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้อื้�นปฏิบติั 

10. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมไทย และสงัคมโลก 

11. สิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศที�ว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิดา้นบุคคล  

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหม้ีกิจกรรมการศึกษาหาความรู้จากสื�อเอกสาร สื�อเทคโนโลย ีภูมิปัญญา องค์กร สถาบนั การฝึก

ปฏิบติั ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี การจดักลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน และ

การสรุปผลการเรียนรู้พร้อมนาํเสนอดว้ยวิธีที�หลากหลาย   

 

การวัดและประเมนิผล  

 ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมและการตรวจ

ผลงาน ฯลฯ 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� ศาสนาและหน้าที�พลเมอืง  จาํนวน � หน่วยกติ   

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ของประเทศในสงัคมโลก 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ ดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  กฎระเบียบของประเทศต่างๆในโลก 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณี 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ศาสนาที�สาํคญัๆ ในโลก 

 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ ใน

หลกัธรรมสาํคญัของแต่ละ

ศาสนา 

 

 

 

�. เห็นความสาํคญัในการอยู่

ร่วมกบัศาสนาอื�นอยา่ง    

สนัติสุข 

�. ประพฤติปฏิบติัตนที�ส่งผล

ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัศาสนา

อื�นอยา่งสนัติสุข 

�. ฝึกปฏิบติัพฒันาจิต เพื�อให ้

สามารถพฒันาตนเองใหม้ี 

สติปัญญาในการแกปั้ญหา

ต่างๆ และพฒันาตนเอง

ครอบครัว สงัคม ชุมชน 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจใน 

วฒันธรรมประเพณีของ

�. ศาสนาต่างๆ 

- กาํเนิดศาสนาต่างๆ 

- ศาสดาของศาสนาต่างๆ 

�. หลกัธรรมสาํคญัของศาสนา

ต่างๆ 

- การเผยแพร่ศาสนาต่างๆ 

- ความขดัแยง้ในศาสนาต่างๆ ซึ�ง

ก่อใหเ้กิดผลเสียในสงัคม  (กรณี

ตวัอยา่ง)  

�.การปฏิบติัตนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัติสุข 

 

4. วิธีฝึกปฏิบตัิพฒันาจิตในแต่ละ

ศาสนา 

 

�. การพฒันาสติปัญญาในการ 

แกปั้ญหาต่างๆ และการพฒันา

ตนเองครอบครัว ชุมชน สงัคม 

(กรณีตวัอยา่ง)  

 

�. วฒันธรรมประเพณีในประเทศ

ไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 
 

  

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

ประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆในโลก 

 

 

 

�. ตระหนกัถึงความสาํคญั 

ในวฒันธรรมประเพณีของ

ประเทศไทย และประเทศ

ต่าง ๆ ในโลก 

�. มีส่วนร่วมสืบทอด

วฒันธรรมประเพณีไทย 

 

 

�. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง

ของผูที้�มีวฒันธรรมประเพณี

อนัดีงามของสงัคมไทยและ

เลือกรับ ปรับ ใชว้ฒันธรรม

จากต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัตนเองและสงัคมไทย 

 

 

 

 

10.ประพฤติปฏิบตัิตาม

ค่านิยมที�พึงประสงคข์อง

สงัคมโลก 

 

 

- ภาษา  

- การแต่งกาย  

- อาหาร  

- ประเพณีที�สาํคญั  ๆ

      ฯลฯ 

�. การอนุรักษ ์และสืบทอด

วฒันธรรมประเพณี (กรณีตวัอยา่ง)  

 

 

�.ขอ้ปฏิบติัในการมีส่วนร่วม สืบ

ทอด ประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งในการอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 

�.1 แนวทางในการเลือกรับ ปรับ 

ใชว้ฒันธรรมต่างชาติไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัตนเองและสงัคมไทย 

(กรณีตวัอยา่ง)  

9.2 ค่านิยมที�พึงประสงคข์อง

สงัคมไทย 

- ความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ 

- การยิ�มแยม้แจ่มใส 

- การใหอ้ภยั 

        ฯลฯ 

10. ค่านิยมที�พึงประสงคข์อง

ประเทศต่างๆ ในโลก 

- การตรงต่อเวลา 

- ความมีระเบียบ   ฯลฯ 

 

 

�� 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

��. เป็นผูน้าํในการป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม

ตามค่านิยมที�ไม่พึงประสงค์

ของสงัคมไทย 

��. วิธีปฏิบตัิในการประพฤติตน

เป็นผูน้าํร่วมในการป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที�ไม่พึง

ประสงคใ์นสงัคมไทย 

�. หน้าที�พลเมือง �. รู้และเขา้ใจบทบญัญติัของ

รัฐธรรมนูญ 

�. บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญที�มี

ผลต่อการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม 

และมีผลต่อฐานะของประเทศใน

สงัคมโลก 

�� 

  2. รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ที�

ขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ

และการตรวจสอบอาํนาจรัฐ 

2. บทบาทหนา้ที�องคก์รตาม

รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการ

ใชอ้าํนาจรัฐ 

 

  �. อธิบายความเป็นมา และ

การเปลี�ยนแปลงของ

รัฐธรรมนูญ 

�. บอกวิธีปฏิบติัตนตาม

รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

�. ความเป็นมา และการ

เปลี�ยนแปลงของรัฐธรรมนูญ 

 

�.� รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื�น  ๆ

�.� การปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งตาม

บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ และ

การสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้อื้�น

ปฏิบตัิ 

 

  �. รู้และเขา้ใจหลกัสิทธิ

มนุษยชน 

 

�. อธิบายหลกัสิทธิมนุษยชน

ใหผู้อื้�นได ้

�. ปฏิบติัตนตามหลกัสิทธิ

มนุษยชน 

�. หลกัสิทธิมนุษยชนและบทบาท

หนา้ที�ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการสิทธิ�   

�. กฎหมายระหว่างประเทศที�ว่า

ดว้ยการคุม้ครองสิทธิดา้นบุคคล 

7. การปฏิบตัิตามหลกัสิทธิ

มนุษยชน 

�� 

  8. มีส่วนร่วมในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

� .การมีส่วนร่วมในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�.� วิธีสร้างความตระหนกัในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

�.� กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

�.� การกระตุน้จิตสาํนึกในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
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คาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม  จาํนวน 1 หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการพฒันา ชุมชน สงัคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูและเป็นผูน้าํผูต้ามในการ

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม.ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี�ยวกบัเรื�องดังต่อไปนี� 

1. ความหมาย ความสาํคญั ของขอ้มลู ประโยชน์ของขอ้มูลตนเอง ชุมชน  สงัคม  

2. เทคนิคและวิธีการจดัเก็บขอ้มูล เช่น การจดัเวทีประชาคม การสาํรวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

การสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ฯลฯ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 

4. การจดัทาํแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม และการนาํไปใช ้

5. ความหมายความสําคญัที�มาและบทบาทหน้าที�ของผูน้าํ ผูต้ามชุมชนด้านการจดัทาํแผนพฒันา

ตนเอง ชุมชน สงัคม 

6. การเป็นผูน้าํ ผูต้ามในการขบัเคลื�อนแผนพฒันาตนอง ชุมชน สงัคม สู่การปฏิบติั 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัใหผู้เ้รียนศึกษาจากการปฏิบตัิจริง เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน และผูน้าํชุมชน 

สร้างสถานการณ์จาํลอง จดัทาํเวทีประชาคม และการศึกษาดูงาน เปรียบเทียบการจดัทาํแผนพฒันาตนเอง 

ชุมชน/สังคม ระหว่างกลุ่ม ระหว่างชุมชน ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ํา / ผูต้ามในการขับเคลื�อนแผนพฒันาสู่การ

ปฏิบติั 

 

การวดัและประเมนิผล  

 ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนและการขบัเคลื�อนแผนพฒันาสู่การปฏิบติั 
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา สค����� การพฒันาตนเอง  ชุมชน สังคม จาํนวน � หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการพฒันา ชุมชน สงัคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูและเป็นผูน้าํผูต้ามในการ

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สงัคม.ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

�. พฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม �. มีความรู้ ความเขา้ใจ 

หลกัการพฒันาตนเอง 

ชุมชน สงัคม 

�. มีความรู้ ความเขา้ใจ และ

เห็นความสาํคญัของขอ้มลู

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิเคราะห์และอธิบาย

ขอ้มลู 

 

�. เกิดความตระหนกั และมี

ส่วนร่วมในการจดัทาํ

แผนพฒันาชุมชน สงัคม 

�. หลกัการพฒันาตนเอง ชุมชน

สงัคม 

 

�. ความหมาย ความสาํคญั 

ประโยชน์ ของขอ้มลูดา้น 

- ภูมิศาสตร์  

- ประวติัศาสตร์  

- เศรษฐศาสตร์  

- การเมือง 

      การปกครอง 

- ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี 

- หนา้ที�พลเมือง 

- ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้ม 

- สาธารณสุข 

    - การศกึษา 

3. วิธีการจดัเก็บ วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย

วิธีการที�หลากหลาย และเผยแพร่

ขอ้มลู 

�. การมีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สงัคม 

20 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน 

(ชั�วโมง) 

5. สามารถกาํหนดแนว

ทางการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รู้และเขา้ใจ บทบาท 

หนา้ที�ของผูน้าํชุมชน 

7. เป็นผูน้าํ ผูต้ามในการ

จดัทาํและขบัเคลื�อน

แผนพฒันาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนสงัคม 

5.� เทคนิคการมีส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผน เช่น 

- การจดัทาํเวทีประชาคม 

- การประชุมกลุ่มยอ่ย 

- การสมัมนา 

- การสาํรวจประชามติ 

- การประชาพิจารณ์ 

ฯลฯ 

5.2 การจดัทาํแผน 

-ทิศทาง นโยบาย 

- โครงการ 

- ผูรั้บผดิชอบ 

- จดัลาํดบัความสาํคญั 

ฯลฯ 

5.3 การเผยแพร่สู่การปฏิบติั 

- การเขียนรายงาน 

- การเขียนโครงงาน 

ฯลฯ 

6. บทบาท หนา้ที�ของผูน้าํ/สมาชิกที�

ดีของชุมชน สงัคม 

7.1 ผูน้าํ ผูต้ามในการจดัแผนพฒันา 

ชุมชน สงัคม 

�.2 ผูน้าํ ผูต้ามในการขบัเคลื�อน

แผนพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 

20 
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นิยามศัพท์ 

 

ผงัมโนทัศน์ (Concept Map)  หมายถึง  แผนภาพแทนความคิดที�แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ที�มีความหมายระหว่างความคิดรวบยอดต่าง ๆ โดยอยู่ในรูปของขอ้ความ ทั�งนี� ขอ้ความอาจเป็นฉลากความคิด 

รวบยอดสองอนั หรือมากกว่านั�น ซึ�งมาเชื�อมโยงกนัดว้ยถอ้ยคาํที�แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ หรือความ

เกี�ยวข้องระหว่างความคิดรวบยอดนั� น ๆ Concept Map สามารถอยู่ในรูปแบบของแผนภูมิใยแมงมุม         

(Spider chart) แผนภูมิองคก์ร (Organization chart) หรือ แผนผงัสาย (Flow diagram) 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั หมายถึง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ที�ตอ้งการ

ใหเ้กิดขึ�นแก่ผูเ้รียน หลงัผา่นกระบวนการเรียนรู้ในสาระ ซึ�งขอ้กาํหนดดงักล่าวบูรณาการดว้ยความคิดรวบยอด 

สารสนเทศ ทกัษะความชาํนาญ ความสามารถในการสื�อสารองค์ความรู้ ความสามารถในการนําไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

  คาํอธิบายรายวชิา   หมายถึง  ขอ้มลูรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบดว้ยมาตรฐานการ

เรียนรู้  เนื�อหาสาระ  เวลาเรียน  รหสัวิชา  ชื�อวิชา  จาํนวนหน่วยกิต  ระดบัชั�น เพื�อใชเ้ป็นกรอบ ทิศทางที�ผูส้อน

ใชใ้นการวางแผน  และออกแบบการเรียนการสอน 

  สาระการเรียนรู้  หมายถึง  องคค์วามรู้  ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะสาํคญัรวมไว ้    ใน

มาตรฐานการเรียนรู้  ซึ�งผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัได ้

  ตวัชี�วดั  หมายถึง  ตวัแปรประกอบหรือองค์ประกอบที�มีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของ

สถานภาพที�ตอ้งการศึกษา ณ จุดเวลา หรือช่วงเวลาหนึ� ง ค่าของตวัชี� วดัแสดง/ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพที�ตอ้งการ

ศึกษาเป็นองค์รวมกวา้ง ๆ แต่มีความชดัเจนเพียงพอที�จะใชใ้นการประเมินสภาพที�ตอ้งการศึกษาได ้หรือใช ้   

ในการเปรียบเทียบระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลาที�ต่างกนัเพื�อใหท้ราบถึงความเปลี�ยนแปลง 

  การศึกษาขั�นพื�นฐาน  หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 

  การศึกษาตลอดชีวติ   หมายถึง   การศึกษาที�เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื�อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต 

  หน่วยกติ  หมายถึง  ค่านํ�าหนกัที�กาํหนดใหใ้นการเรียนแต่ละรายวิชา    โดยคิดจากระยะเวลาที�

ใชใ้นการเรียนการสอนเพื�อบรรลุมาตรฐาน หรือจุดประสงคที์�ต ั�งไวส้าํหรับรายวิชานั�น   โดยใชเ้วลาเรียนไม่นอ้ย

กว่า  �� ชั�วโมง มีค่าเท่ากบั  �  หน่วยกิต 

เทคโนโลยี   หมายถึง การนาํเอาแนวคิด  หลกัการ  เทคนิคความรู้ และระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�เพิ�มพูนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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  วทิยาศาสตร์  หมายถึงความรู้เกี�ยวกบัสิ�งต่างๆในธรรมชาติโดยไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้อยา่ง

มีขั�นตอนและมีระเบียบแบบแผน 

  กระบวนทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  วิธีการและขั�นตอนที�ที�ผูเ้รียนใชด้าํเนินการคน้ควา้หา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น � ประเภท คือ   

�) วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Method) 

�) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process Skill) 

�) จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 

วธิีการทางวทิยาศาสตร์   (Scientific Method) หมายถึง  ข ั�นตอนการทาํงานอย่างเป็นระบบที�

นกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ประกอบดว้ยขั�นตอน � ขั�นตอน คือ 

�)  ข ั�นสงัเกต 

�)  ข ั�นระบุปัญหา   

�)  ข ั�นตั�งสมมติฐาน   

�)  ข ั�นการรวบรวมขอ้มลู   

�)  ข ั�นสรุปผล   

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process Skill)  หมายถึง ความชาํนาญและ

ความสามารถในการใชก้ารคิดและกระบวนการคิดเพื�อคน้หาความรู้ รวมทั�งการแกปั้ญหาต่าง ๆ   มี �� ทกัษะ 

คือ �. การสังเกต   �. การวดั   �. การจาํแนกหรือจดัประเภทสิ�งของ  �. การใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส        

กบัเวลา  �.การคาํนวณ และการใชจ้าํนวน  �. การจดักระทาํและสื�อความหมายขอ้มูล  �. การลงความเห็นจาก

ขอ้มลู   �. การพยากรณ์   �. การตั�งสมมติฐาน  ��. การควบคุมตวัแปร  ��. การตีความและลงขอ้สรุป   ��. การ

กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  และ  ��. การทดลอง 

จิตวิทยาศาสตร์  (Scientific Attitude)  หมายถึง  คุณลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคล                

ที� เกิดขึ�นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่  ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งมั�น  อดทน  รอบคอบ  ความรับผดิชอบ  ความซื�อสตัย ์ ประหยดั  การร่วมแสดง

ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น ความมีเหตุผล   การทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

  เจตคตทิางวทิยาศาสตร์  หมายถึง  คุณลกัษณะนิสยัของบุคคลที�จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที�บุคคลริเริ�มการเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม

ความสนใจ ความตอ้งการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้    เลือกวิธีการ
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เรียนรู้ จนถึงประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะดาํเนินการ       ดว้ยตนเองหรือร่วมมือ

ช่วยเหลือกบัผูอ้ื�นหรือไม่ก็ได ้

 การใช้แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การที�บุคคลเห็นความสาํคญัและรู้จกัใชแ้หล่งเรียนรู้ประกอบการ

เรียนรู้ 

 การจดัการความรู้  หมายถึง การรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปลี�ยนและประยุกต์ใชค้วามรู้

ของบุคคล ชุมชน  

 คิดเป็น  หมายถึง การแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชข้อ้มูลตนเอง สังคม และวิชาการ

อยา่งเป็นกระบวนการเพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 การวจิยัอย่างง่าย  หมายถึง การวิจยัของบุคคลที�ทาํการวิจยัเล็ก ๆ เพื�อปรับปรุงและพฒันางาน

และการแกปั้ญหาของตนหรือชุมชน 

 อาชีพ หมายถึง การทาํมาหากินจากการทาํงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที�ก่อให้เกิดผลผลิต และ

รายไดเ้ป็นงานที�สุจริต ไม่ผดิศิลธรรมเป็นที�ยอมรับของสงัคม  

 เจตคต  ิหมายถึง สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที�เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของ

บุคคลอนัเป็นผลทาํใหเ้กิด มีท่าทีหรือมีความคิดเห็น รู้สึกต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� งในลกัษณะที�ชอบ หรือไม่ชอบ เห็น

ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

 ศักยภาพ  หมายถึง ความสามารถสูงสุดที�เป็นไปได้ของบุคคล สัตว ์สิ�งของนั�นๆ ไดร้ับการ

บาํรุงส่งเสริม อยา่งเต็มที� และถกูตอ้งทั�งทางกายและทางจิต 

 การจดัการอาชีพ หมายถึง ความพยายามของบุคคลที�จะจดัระบบงาน และจดัระบบคน เพื�อให้

ทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การทําให้อาชีพเจริญเติบโต งอกงาม และมากขึ� น และการ

เปลี�ยนแปลงทีละเลก็ละนอ้ย โดยผา่นลาํดบัขั�นตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัที�ขยายขึ�น  

 ทักษะการดําเนินชีวติ (Skill for Living) หมายถึง ทกัษะภายนอกที�สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน

จากการกระทาํ หรือจากการปฏิบติั ไดแ้ก่ ทกัษะการอาชีพ การกีฬา การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น การอ่าน การสอน 

การจดัการ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการใชเ้ทคโนโลยี ฯลฯ ซึ�งทกัษะดงักล่าวนั�นเป็น

ทกัษะที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตที�จะทาํให้มีทกัษะเหล่านั�นมีชีวิตที�ดีสามารถ ดาํรงชีพอยู่ในสังคมได้ โดยมี

โอกาสที�ดีกว่าผูไ้ม่มีทกัษะดงักล่าว 

 ทักษะชีวิต (Life skill) หมายถึง คุณลกัษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial 

Competence) ที�เป็นทกัษะภายในที�จะช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการดูแลสุขภาพ เอดส์ ยา
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เสพติด ความปลอดภยั สิ�งแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรมฯลฯ เพื�อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

ทกัษะชีวิตที�จาํเป็น 10 ประการ ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การ

สื�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล การตระหนกัรู้ในตน การเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ื�น 

การจดัการกบัอารมณ์ และการจดัการกบัความเครียด 

 เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) หมายถึง แนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทาง

ที�ควรจะเป็นโดยมีพื�นฐานมาจากวิถีชีวิตดั�งเดิมของสงัคมไทย สามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็น

การมองโลกเชิงระบบที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภัยและวิกฤติ เพื�อความมั�นคง

และความย ั�งยนืของการพฒันา ประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงันี�   

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที�ไม่นอ้ยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอ้ื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยูใ่นระดบัพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี�ยวกบัระดบัของความพอเพียงนั�นจะตอ้งเป็นไปอย่าง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการกระทาํ นั�น ๆ 

อยา่งรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุม้กนัที�ดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และการเปลี�ยนแปลง

ดา้นต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�นโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคตทั�งใกล้

และไกล 

 ภูมปัิญญาไทย (Thai Indigenous) หมายถึง รากฐานปรัชญาชีวิตของคนไทย อนัเป็นที�มาของ

ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที�แสดงออกในวิถีชีวิตของคนไทย ในจารีตประเพณี วฒันธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร 

บา้นเรือน เสื�อผา้ ยารักษาโรค เครื�องมือในการทาํมาหากิน ศิลปะ การแสดง เครื�องประดับตกแต่ง เป็นฐาน

ความคิด ความฝัน ความใฝ่ฝัน และความเป็นไทย  

 สุนทรียภาพ ( Aesthetics) หมายถึง ความงามในธรรมชาติ หรืองานศิลปะที�แต่ละบุคคลเขา้ใจ

ไดแ้ละรู้สึกได ้หรือเป็นความรู้สึกและเขา้ใจของแต่ละบุคคลที�มีต่อความงามตามธรรมชาติ หรืองานศิลปะ 

 ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะที�มนุษยส์ร้างสรรค ์เพื�อความงดงาม และความพึงพอใจ

มากกว่าประโยชน์ทางดา้นใชส้อย สามารถมองเห็นความงดงามจากรูปลกัษณ์ สนองประสาท สมัผสัทางตา เมื�อ

พบเห็นแลว้ทาํใหม้ีความเขา้ใจร่วมกนัได ้ทศันศิลป์ เรียกอีกอยา่งหนึ�งไดว้่า “ศิลปะที�มองเห็น” 

 จติสาธารณะ (Public Minded) หมายถึง บุคคลที�มีจิตสาํนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบ และ

เสียสละ เพื�อส่วนรวม เป็นคนใจกวา้งเห็นแก่ประโยชน์ผูอื้�น ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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  เวทีประชาคม (Community Stage) หมายถึง การจดัทาํเวทีสาธารณะในหมู่บา้น/ชุมชน เพื�อให้

ประชาชนโดยผูเ้กี�ยวขอ้ง หรือ มีส่วนไดเ้สียโดยตรงมีโอกาสไดร้ับทราบขอ้มูลในรายละเอียด พร้อมแสดงความ

คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลู ตลอดจนแสดงความเห็นต่องาน หรือ นโยบายในชุมชนของตน 

             เศรษฐกิจสร้างสรรค์  (Creative Economy )  หมายถึงกิจกรรมการผลิต การให้บริการ 

อุตสาหกรรม  ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยสิ์นทางปัญญา ฯลฯ รวมถึงบรรดาสินคา้และบริการที�มีการใช ้

“ความสร้างสรรค ์“ ในการผลิตหรือบริการ เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสินคา้และบริการนั�น ๆ  

                      ตัวอย่าง  อุตสาหกรรมที� เกี�ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบ้านเรา เช่น อาหารไทย 

ศิลปะการแสดง แฟชั�น ซอฟทแ์วร์ วรรณกรรม ดนตรี การแพทยแ์ผนไทย การโฆษณา พิพิธภณัฑ ์งานฝีมือ ฯลฯ 

               ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual  Property) หมายถึงผลงานอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์

ของมนุษย ์จดัเป็นทรัพยสิ์นอีกชนิดหนึ�ง นอกเหนือจากสงัหาริมทรัพยซึ์�งเป็นทรัพยสิ์นที�สามารถเคลื�อนยา้ยได ้

เช่น รถ  โต๊ะ ตูเ้ยน็ เป็นตน้  และอสงัหาริมทรัพยซึ์�งเป็นทรัพยสิ์นที�ไม่สามารถเคลื�อนยา้ยได ้เช่น บา้น ที�ดิน 

เป็นตน้ โดยทั�ว ๆ คนไทยส่วนมากจะคุน้เคยกบัคาํว่า “ลิขสิทธ์” ซึ�งใชเ้รียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดย

ที�ถกูตอ้งแลว้ทรัพยสิ์นทางปัญญาแบ่งออกเป็น � ประเภท คือทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธ ์ซึ�ง

ทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมนั�นเป็นความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยที์�เกี�ยวกบัสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนลิขสิทธ ์

หมายถึงงานหรือความคิดสร้างสรรคใ์นสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรืองานดา้นอื�น ๆ   
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คณะผู้จัดทาํ 

ที�ปรึกษา 

1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เลขาธิการ กศน. 

2. นายวิมล  จาํนงบุตร รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายชยัยศ  อิ�มสุวรรณ์ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นพฒันาหลกัสูตร 

4. นายทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ที�ปรึกษาดา้นพฒันาหลกัสูตร 

5. นางพรทิพย ์ กลา้รบ  ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้ยกร่างสาระความรู้พื�นฐาน 

วชิาภาษาไทย 

1. นางสาววิพุธ   โสภวงศ ์ ขา้ราชาการบาํนาญ 

2. นางสาวละเอียด  สดคมขาํ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. นางประนอม   พรมเผอืก โรงเรียนราชวินิตมธัยม 

4. นางนวลพร   เพชรา  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

5. นางกรแกว้ พรหมจิระประวตัิ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

6. นางวชัราวดี   ตราชื�นตอ้ง ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตหนองแขม 

7. นางนพรัตน์   เวโรจน์เสรีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

8. นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวโิรจน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

วชิาภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาววิไล   แยม้สาขา สถาบนัการศึกษาทางไกล 

2. นางชนิดา   ดียิ�ง  ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 

3. นางสาวเกษพร  อินทรขนัตรี สาํนกังาน กศน.จงัหวดันครนายก 

4. นางสาวพชัรา   จงโกรย  สาํนกังาน กศน.จงัหวดัลพบุรี 

5. นางกาญจนา   อาร์โน  โรงเรียนรัตนะราษฎร์บาํรุง 

6. นางสาวเยาวลกัษณ์  สมคะเน โรงเรียนราชวินิตมธัยม 

7. นางสาวเยาวรัตน์  คาํตรง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

8. นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

วชิาคณติศาสตร์ 

1. นางนภา   ศรีสุข   ขา้ราชการบาํนาญ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน 

2. นางสาววรวรรณ  เบ็ญจนิรัตน ์ ขา้ราชการบาํนาญ สังกดัสาํนกังาน กศน. 

3. นางสาวอมัพร   วิชยัศรี  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

4. นางสาวสุพาพร  ทวีวฒัน ์ สาํนกังาน กศน. อาํเภอแหลมสิงห์ 

5. นางนทัธีรัตน์   พีระพนัธุ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวโิรจน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

วชิาวิทยาศาสตร์ 

1. นางสาวทิพวรรณ  เทพพิทกัษ ์  ขา้ราชการบาํนาญ  สงักดัสาํนกังาน กศน. 

2. นายชยักิจ         อนนัตนิรัติศยั ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศกึษาจงัหวดันครสวรรค ์

3. นายแสง           โตศรีสวสัดิ� เกษม  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 

4. นางสาวนนัทยา  ทวีศกัดิ�   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

5. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอษฐ ์ กศน.อาํเภอโคกสูง  จงัหวดัสระแกว้ 

6. นางสาววราภรณ์  วรนาม  กศน.อาํเภออรัญประเทศ  จงัหวดัสระแกว้ 

7. นางสาวชนิตา  จิตตธ์รรม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้บรรณาธิการสาระความรู้พื�นฐาน 

วชิาภาษาไทย 

1. นางสาวละเอียด  สดคมขาํ ขา้ราชการบาํนาญ  สงักดัสาํนกังาน กศน. 

2. นางกรแกว้   พรหมจิระประวตัิ ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

3. นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวโิรจน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

วชิาภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาววิไล   แยม้สาขา สถาบนัการศึกษาทางไกล 

2. นางนวพร   คุณีพงษ ์ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

วชิาคณติศาสตร์ 

1. นางนารี   พฤาษมาศ กศน.อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. นายปิยะพงศ ์  ไสยโสภณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. นางสาวณัฎณิชา  คุม้จุย้  สาํนกังาน กศน.จงัหวดัพิจิตร 

4. นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวโิรจน์ กลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

วชิาวทิยาศาสตร์ 

1. นายชยักิจ    อนนัตนิรัติศยั  ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศกึษาจงัหวดัตรัง 

2. นายประกิต   จนัทร์ศรี ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศกึษาจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. นายสุชาติ   มาลากรรณ์ ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศกึษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

4. นายสงดั   ประดิษฐสุ์วรรณ์   ผูอ้าํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ   

      จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

5. นางสาวผณินทร์  แซ่อึ�ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผู้รับผดิชอบ 

วชิาภาษาไทย และคณติศาสตร์ 

นางสาวสมถวิล  ศรีจนัทรวโิรจน์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

วชิาภาษาต่างประเทศ 

นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

วชิาวิทยาศาสตร์ 

นางสาวผณินทร์  แซ่อึ�ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

คณะผู้ยกร่างสาระทักษะการเรียนรู้ 

1. นายกิตติเกษม ใจซื�อ  ศึกษานิเทศกเ์ชี�ยวชาญ 

2. นางอชัราภรณ์  โคว้คชาภรณ์ ศึกษานิเทศกเ์ชี�ยวชาญ 

3. นางศิริพรรณ   สายหงส์ ขา้ราชการบาํนาญ 

4. นายสมชาย ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวสุวิชา อินหนองฉาง กศน. อาํเภอสนักาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. นายกญัจยโ์ชติ สหพฒันสมบติั กศน. อาํเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7. นางสาวมนตสุ์ดา  เกรียงไกร กศน. อาํเภอป่าโมก  จงัหวดัอ่างทอง 

8. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้บรรณาธิการสาระทักษะการเรียนรู้ 

1. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ที�ปรึกษา 

2. นางสาวสุภรณ์ ปรีชาอนนัต ์ ขา้ราชการบาํนาญ 

3. นางศิริพรรณ สายหงส์ ขา้ราชการบาํนาญ 

4. นางพิชญาภา ปิติวรา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้รับผดิชอบสาระทักษะการเรียนรู้ 

1. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้ยกร่างสาระการประกอบอาชีพ 

1. นายวิรัช   วยัวุฒิ  ขา้ราชการบาํนาญ 

2. นายอุทยั  หนูแดง  ขา้ราชการบาํนาญ 

3. นายพิชิต แสงลอย    ผอ.กศน.อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

4. นายวาทิน  งามปลอด ผอ.กศน.อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

5. นางอุบล  ทศันโกวิท ผอ.กศน.อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. นายมงคล  กาฬคลอด  ผอ.กศน.อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

7. นางนงคราญ  แกว้จนัทร์  ผอ.กศน.อาํเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

8. นางนราวลัย ์  นนัต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 

9. นางสาวสุกญัญา ทรัพยม์ณี ผอ.กศน.เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

10. นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้บรรณาธิการสาระการประกอบอาชีพ 

1. นายพิชิต  แสงลอย ผอ.กศน.อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

2. นางอุบล  ทศันโกวิท ผอ.กศน.อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. นางสาวกญัจนพร นาจาน  ครู ศรช. กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

4. นางสุกญัญา  รัตนจารุวฒัน ์ ครู ศรช. กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

5. นางดุษฎี ศรีวฒันาโรทยั กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผู้รับผดิชอบ 

1. นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้ยกร่างสาระทักษะการดําเนินชีวติ 

1. นางสุปรารถนา ยกุตะนนัท ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

2. นางสุนนัท ์  เจียรกลู  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร � 

3. นางกรุณา  นนทรักส์ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากรุงเทพมหานคร �  

4. นายจาํนง  วนัวิชยั  ขา้ราชการบาํนาญ กศน. 

5. นางสรัยณ์อร  พฒันไพศาล ผอ. กศน.อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์

6. นางสาวนวลพรรณ  ศาสตร์เวช สาํนกังาน กศน.จงัหวดันครปฐม 

7. นางสาวนาลีวรรณ  บุญประสงค ์ สภาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

8. นางนงคราญ แกว้จนัทร์ ผอ. กศน.อาํเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีษะเกษ 

9. นายภาคย ์ กลั�นบุตร ผอ. กศน.เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

10. นายวิวฒัน์ไชย  จนัทน์สุคนธ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางพฒัน์สุดา  สอนซื�อ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นางเอื�อจิตร  สมจิตตช์อบ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

13. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทกัษ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

14. นางสาวอนงค ์ เชื�อนนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้บรรณาธิการสาระทักษะการดําเนินชีวติ 

1. นางเอื�อจิตร  สมจิตตช์อบ ขา้ราชการบาํนาญ 

2. นางผกาพรรณ  วฒันปาณี ผอ. กศน.อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

3. นายเทิดพงศ ์ ธานีรัตน ์ ผอ. กศน.อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4. นางสาวอนงค ์ เชื�อนนท ์ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

5. นายวิวฒัน์ไชย  จนัทน์สุคนธ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้รับผดิชอบ 

1. นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวผณินทร์  แซ่อึ�ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะผู้ยกร่างสาระการพฒันาสงัคม 

1. นางอรัญญา  บวังาม    สถาบนั กศน. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. นางนลินี  ศรีสารคาม จนัทร์ตรี  ผอ.ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 

3. นางสาวเนาวเรศ  นอ้ยพานิช ผอ.ศบอ.โคกสูง จ.สระแกว้ 

4. นางสาวจีระพนัธ ์ชาติชินเชาว ์ โรงเรียนปทุมคงคา สพฐ. 

5. นางธญัญาวดี   เหล่าพาณิชย ์ สาํนกังาน กศน. กทม. 

6. นางสาววาสนา  โกสียว์ฒันา สถาบนัการศึกษาทางไกล 

7. นายวีรยทุธ   แสงสิริวฒัน์ ผอ.กศน. เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 

8. นายธฤติ   ประสานสอน ผอ.กศน. อาํเภอวารินฯ จ.อุบลราชธานี 

9. นางณราวลัย ์  นนัต๊ะภูม ิ ผอ.กศน. อาํเภอเกาะคา จ.ลาํปาง 

10. นางพรทิพย ์  เข็มทอง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จัดทาํ (ต่อ) 

คณะผู้บรรณาธิการสาระการพฒันาสังคม 

1. นางอรัญญา บวังาม  ขา้ราชการบาํนาญ 

2. นางสาวพิมพาพร อินทจกัร์ สถาบนั กศน. ภาคเหนือ 

3. นางสาวชาลิดา   วงศสุ์วรรณ กศน. อาํเภอบา้นค่าย   จ.ระยอง 

4. นางพรทิพย ์เข็มทอง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้รับผดิชอบสาระการพฒันาสังคม 

1. นางพรทิพย ์เข็มทอง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คณะทํางาน 

1. นางดุษฎี ศรีวฒันาโรทยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางพรทิพย ์เข็มทอง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวสมถวิล ศรีจนัทรวโิรจน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวผณินทร์  แซ่อึ�ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2 

 

ที�ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. นายชยัยศ  อิ�มสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวชัรินทร์  จาํปี   รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวทันี  จนัทร์โอกุล  ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาสื�อการเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 

6. นางอญัชลี  ธรรมวิธีกุล  หวัหนา้หน่วยศกึษานิเทศก ์

7. นางศุทธินี งามเขตต ์  ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2 สาระความรู้พื�นฐาน 

วชิาภาษาไทย 

1. นางอชัราภรณ์  โคว้คชาภรณ์  หน่วยศึกษานิเทศก ์ 

2. นางเกลด็แกว้  เจริญศกัดิ�   หน่วยศึกษานิเทศก ์

3. นางนพรัตน ์  เวโรจน์เสรีวงศ ์ ขา้ราชการบาํนาญ 

4. นางสาวสมถวิล ศรีจนัทรวโิรจน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

5. นางสาววนัวิสาข ์ ทองเปรม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

วชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

1. นางสาวศรีสว่าง  เลี�ยววาริณ  หน่วยศึกษานิเทศก ์ประธาน 

2. นางทองพิน  ขนัอาสา หน่วยศึกษานิเทศก ์

3. นางชนิดา  ดียิ�ง   ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา 

4. นางสาวสุลาง  เพช็รสว่าง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

5. นางสุกญัญา  กุลเลิศพิทยา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

6. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2  (ต่อ) 

 

วชิาคณติศาสตร์ 

1. นางจารุพร  พุทวิริยากร  ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศกึษา ประธาน 

2. นางสาววรวรรณ เบ็ญจนิรัตน ์ ขา้ราชการบาํนาญ  

3. นางพรรณทิพา  ชินชชัวาล  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน เลขานุการ 

5. นางสาวปิยวดี  คะเนสม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน ผูช่้วยเลขานุการ 

 

วชิาวิทยาศาสตร์ 

1. นายสงดั  ประดิษฐสุวรรณ์  ผูอ้าํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ  

      จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

2. นายมาโนชฐ ์ ลาภจิตร  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษานครราชสีมา 

3. นางจนัทร์ศรี  อาจสุโพธิ�   ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาอุบลราชธานี 

4. นางณัฐพร  มนูประเสริฐ  ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาขอนแก่น 

5. นางอญัอฑิกา  คชเสนีย ์ ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื�อการศึกษาสมุทรสาคร 

6. นายชยัพฒัน ์ พนัธุว์ฒันสกุล  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน เลขานุการ 
 

คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2  สาระทักษะการเรียนรู้ 

1. นายทองอยู ่  แกว้ไทรฮะ  ที�ปรึกษาดา้นพฒันาหลกัสูตร 

2. นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ  กลุ่มพฒันาการเรียนการสอน 

4. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2 สาระการประกอบอาชีพ 

1. นางอญัชลี  ธรรมวิธีกุล  หน่วยศึกษานิเทศก ์

2. นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั  ขา้ราชการบาํนาญ  

3. นายสุธี   วรประดิษฐ ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัตราด 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2  (ต่อ) 

 

4. นางสาวกฤษณา โสภี   ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจงัหวดัสระแกว้ 

5. นายสุภาพ  เมืองนอ้ย  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2 สาระทักษะการดําเนินชีวติ 

1. นางผกาพนัธ ์ วฒันปาณี  ขา้ราชการบาํนาญ 

2. ส.อ.อวยพร  ศิริวรรณ  ผอ. กศน. อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

3. นางฤดี   ศิริภาพ   ผอ. กศน. อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

4. นางสาวสุรัตนา  บูรณะวิทย ์ สถาบนักศน.ภาคตะวนัออก 

5. นางสาวธนสรวง  ชยัชาญทิพยทุธ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นายสุรพงษ์  มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

7. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

8. นางสาวผณินทร์  แซ่อึ�ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

9. นางสาวเยาวรัตน ์คาํตรง   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

10. นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาวเพชรินทร์  เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2 สาระการพฒันาสังคม 

1. นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ หน่วยศึกษานิเทศก ์

2. นางพรทิพย ์ เข็มทอง  ขา้ราชการบาํนาญ 

3. นางบุษบา มาลินีกุล สถาบนั กศน.ภาคเหนือ 

4. นางพรทิพย ์ พรรรณนิตานนท ์กลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวกรวรรณ กววีงษพ์ิพฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง ครั�งที� 2  (ต่อ) 

 

คณะทํางาน 

1. นายสุภาพ เมืองนอ้ย กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวธญัญลกัษณ์ ศรีจนัทรวโิรฒ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวเบญจวรรณ อาํไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวฐิติมา  วงศบ์ณัฑบรรณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเยาวรัตน ์  คาํตรง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6. นายกิตติพงษ ์ จนัทวง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

7. นางสาวกรวรรณ กววีงษพ์ิพฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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