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วิสัยทัศน์
 มุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคน ใหเ้ปน็ผูม้คีวามรูแ้ละทกัษะ และผูน้ำาความเปน็ไทย สบืสาน สรา้งสรรคด์า้นนาฏดรุยิางคศลิป์

ทัง้ไทยและสากล กา้วทนัเทคโนโลย ีรว่มสรา้งนวตักรรม เปน็พลเมืองทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม มสีขุภาวะทางกาย และสขุภาพ

จิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติตามวิถีระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จุดหมาย
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 

คนเก่ง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง จึงกำาหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ดังนี้

 ๑. มีความรอบรู้ มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ รู้จักการบริหารจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร

เชิงบวก การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีความรอบรู้ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัล 

 ๒. มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างสุขภาวะทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

 ๓. มีทักษะวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ มีทักษะการทำางานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำาไปสร้าง

ผลงานและนวัตกรรมในลักษณะต่างๆ ได้ 

 ๔. เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความเพียร มีความพอเพียง 

รู้จักตนเองและผู้อื่น มีความรักชาติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีความเท่าเทียม

เสมอภาค ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๕. มีสำานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำาคัญ ๕ ประการ ดังนี้

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด    

ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับ

หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึง         

ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

 ๒.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์   

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 ๓.  ความสามารถในการแกป้ัญหา เป็นความสามารถในการแกป้ัญหาและอปุสรรคต่างๆ ที่เผชญิไดอ้ย่างถูกต้อง

เหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรม และขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ      

โดยคำานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เนือ่ง การทำางานและการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธ ์      

อนัดรีะหวา่งบคุคล การจดัการปญัหาและความขดัแยง้ตา่ง ๆ  อยา่งเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสังคม

และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำางานการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น   

พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

 ๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต

 ๓. มีวินัย

 ๔. ใฝ่เรียนรู้

 ๕. อยู่อย่างพอเพียง

 ๖. มุ่งมั่นในการทำางาน

 ๗. รักความเป็นไทย

 ๘. มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู้
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะและ/หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

ซึง่กำาหนดใหผู้เ้รียนทกุคนในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานจำาเป็นตอ้งเรยีนในกลุม่รายวชิาพืน้ฐาน และเลอืกเรียนตามความถนดั

ในกลุ่มรายวิชาชีพ โดยแบ่งสาระการเรียนรู้เป็น ๑๖ สาระการเรียนรู้ ดังนี้

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ๑. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ๒. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ๓. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๔. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ๕. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ๖. สาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ๗. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 ๘. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มวิชาชีพ
 ๑. สาระการเรียนรู้โขน

 ๒. สาระการเรียนรู้ละคร 

 ๓. สาระการเรียนรู้ปี่พาทย์

 ๔. สาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย

 ๕. สาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย

 ๖. สาระการเรียนรู้ดนตรีสากล

 ๗. สาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล

 ๘. สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ๘ สาระการเรียนรู้ จำานวน ๕๕ มาตรฐาน และกลุ่มวิชาชีพ ๘                          

สาระการเรียนรู้ จำานวน ๗๑ มาตรฐาน ดังนี้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาในการดำาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า 

อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย

อย่างเห็นคุณค่า และนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระที่ ๑ จำานวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน ระบบจำานวน การดำาเนินการ

ของจำานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ สมบัติของการดำาเนินการ 

และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำาดับและอนุกรม และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำาหนดให้

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำาไปใช้

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำาไปใช้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ

ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำาเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ

ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ

ของสสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติ 

ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำาวัน ผลของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ 

ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำาวัน ธรรมชาติของคลื่น

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้

ประโยชน์

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลม ฟ้า อากาศ 

และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ

เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม

และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำางาน

และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและ

ธำารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และความจำาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธี

การทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำาคัญ และสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ

และธำารงความเป็นไทย



8

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 

ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์ วิถีการดำาเนินชีวิต มีจิตสำานึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

     มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

     มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำาเนินชีวิต

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

     มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา

     มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำาอย่างสมำ่าเสมอ 

มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนำ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 

และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

    มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำารงสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต

    มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา        

สารเสพติด และความรุนแรง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 

ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์งานต่าง ๆ ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๒ ดนตรี

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

งานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม

และประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและสากล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สาระที่ ๑ การดำารงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำางาน

มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานร่วมกัน

ทักษะการแสวงหา ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำางาน มีจิตสำานึก

ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำารงชีวิตและครอบครัว

สาระที่ ๒ การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ               
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓ นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำาไปใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน

สาระที่ ๑ การฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมายหลัก การปฏิบัติรวม ทั้งเห็นคุณค่าของ

การฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๒ รำาพื้นฐาน/แม่ท่า

มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและประโยชน์

ของการฝึกปฏิบัติรำาพื้นฐาน/แม่ท่า

มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติรำาพื้นฐาน/แม่ท่าได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน

สาระที่ ๓ รำาหน้าพาทย์

มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของรำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๔ รำาตรวจพลและพากย์รถ

มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ

และประโยชน์ของการรำาตรวจพลและพากย์รถ

มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำาตรวจพลและพากย์รถ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๕ กระบวนท่ารบและการตีบท

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ

ของกระบวนท่ารบ และการตีบท

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำากระบวนท่ารบ และการตีบทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๖ ระบำาเบ็ดเตล็ด  เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง

มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ

ระบำาเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง

มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำาระบำาเบ็ดเตล็ดเพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจ และเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย

อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกความคิดริเริ่มอย่างอิสระ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๗.๒ เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งสามารถนำาความรู้มาบูรณาการได้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร

สาระที่ ๑ การฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับท่ีมาความหมาย หลักการปฏิบัติรวมท้ังเห็นคุณค่า ของการ

ฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ได้ อย่างถูกต้อง

ตามแบบแผน

สาระที่ ๒ รำามาตรฐาน

มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ

และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำามาตรฐาน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา รำามาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๓ ระบำามาตรฐาน  

มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ

ของระบำามาตรฐาน  

มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา ระบำามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน

สาระที่ ๔ รำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของรำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา เพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๕ ระบำาเบ็ดเตล็ด  

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด  

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๖ เพลงปลุกใจ

มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเพลงปลุกใจ  

มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา เพลงปลุกใจ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน



15

สาระที่ ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย

อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ศ ๗.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำาความรู้มาบูรณาการได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย

มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจประวัติที่มาและประเภทของเครื่องดนตรีไทยและการบำารุงรักษา

เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์

มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลงประเภทต่างๆ

ตระหนักและเห็นคุณค่า นำามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การบรรเลงดนตรีไทย

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เห็นคุณค่า

ของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ  ชื่นชม

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย

  มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

  มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจลักษณะและการบำารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย

  มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระชื่นชม  

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง

  มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี  

  มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ

การบันทึกโน้ตเพลงไทย และแสดงออกทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์

ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การบรรเลงดนตรีไทย

  มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ

ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

  มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทย ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทย

  มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าเพลงร้อง ดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

  มาตรฐาน ศ ๑.๒ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย

ดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างการขับร้องเพลงไทย

และวัฒนธรรม

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง

  มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง

  มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ตระหนักและเห็นคุณค่า

ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การขับร้องเพลงไทยกับวงดนตรีไทย 

  มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

เห็นคุณค่า ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย

และดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน             

  มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทยที่เป็นมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เห็นคุณค่า ช่ืนชม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมา

  มาตรฐาน ศ ๑.๑ บรรยาย และสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม อธิบายถึงคุณค่าของดนตรีสากล

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก

สาระที่ ๒ ทฤษฎีดนตรีสากล

  มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขียน อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ พัฒนา     

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

  มาตรฐาน ศ ๒.๒ วิเคราะห์ อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล แสดงออกทางดนตรีสากล

อย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๓ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

  มาตรฐาน ศ ๓.๑ อธิบายหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

  มาตรฐาน ศ ๓.๒ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง

  มาตรฐาน ศ ๓.๓ ใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระที่ ๔ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่

  มาตรฐาน ศ ๔.๑ ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงดนตรีสากลแบบเดี่ยว และรวมวง

ตามมาตรฐานของบทเพลง

  มาตรฐาน ศ ๔.๒ อธิบายมารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีดนตรีสากล

  มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม

ชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีสากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก 

  มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนา

และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลตะวันตก

  มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติการขับร้องสากล

  มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง

  มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระที่ ๓ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่

  มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เผยแพร่การขับร้องเดี่ยวและรวมวง 

ตามมาตรฐานของบทเพลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

  มาตรฐาน ศ ๓.๒ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี

  มาตรฐาน ศ ๓.๓ มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี-การขับร้องสากล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีนาฏศิลป์สากล

  มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์สากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม

ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก

  มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีนาฏศิลป์สากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์

พัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล

  มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัตินาฎศิลป์สากล

  มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลได้ถูกต้องตามแบบแผนหลักสูตร

สถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ

  มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระที่ ๓ การประยุกต์ บูรณาการ การเผยแพร่

  มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกต์ บูรณาการและเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์สากลทั้งเดี่ยวและหมู่

ตามลักษณะของบทเพลง

  มาตรฐาน ศ ๓.๒ มารยาทในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากล
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) 

สาระการเรียนรู้
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน

รวม ๓ ปี
ม.๑ ม.๒ ม.๓

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๓๖๐ (๙ นก.)

คณิตศาสตร์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ประวัติศาสตร์

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำาเนินชีวิตในสังคม

- เศรษฐศาสตร์  

- ภูมิศาสตร์

๘๐ (๒ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๒๔๐ (๖ นก.

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๓๖๐ (๙ นก.)

รวมเวลาเรียน (กลุ่มวิชาพื้นฐาน) ๖๐๐ (๑๕ นก.) ๖๐๐ (๑๕ นก.) ๖๐๐ (๑๕ นก.) ๑,๘๐๐ (๔๕ นก.)

กลุ่มวิชาชีพ

นาฏศิลป์ไทย โขน ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

นาฏศิลป์ไทย ละคร ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

ปี่พาทย์ ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

เครื่องสายไทย ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

คีตศิลป์ไทย ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓ ๖ นก.)

ดนตรีสากล ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

คีตศิลปสากล ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

นาฏศิลป์สากล ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

รวมเวลาเรียน (กลุ่มวิชาชีพ) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๔๘๐ (๑๒ นก.) ๑,๔๔๐ (๓๖ นก.)

หมายเหตุ กลุ่มวิชาชีพ นักเรียนเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพียงสาระเดียวเท่านั้น
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กิจกรรม
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน

รวม ๓ ปี
ม.๑ ม.๒ ม.๓

แนะแนว ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕

ลูกเสือ เนตรนารี ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕

ชมรม/ชุมนุม ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕

รวมเวลาเรียน
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ๓,๖๐๐ ชั่วโมง
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับ และรายงานผลการเรียน
 ๑.๑ การติดสินผลการเรียน

  ในการตัดสนิผลการเรยีนของกลุม่สาระการเรยีนรู ้การอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลผู้เรียนทุกด้าน       

อย่างสมำ่าเสมอ และต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มศักยภาพ โดยมีเกณฑ์ในการ

ตัดสินผลการเรียน ดังนี้

   ๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของ

เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

   ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำาหนด

   ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

   ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำาหนดในการอ่าน      

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู ้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา                

และสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของวิทยาลัยท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำานวนมาก      

และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา ให้เรียนซำ้าชั้นได้ ทั้งนี้

ให้คำานึงถึง วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 ๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน

  การให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ การประเมิน การอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ      

ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำาหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน

 ๑.๓ การรายงานผลการเรียน 

  การรายงานผลการเรยีนเป็นการสือ่สารให้ผูป้กครอง และผูเ้รยีนทราบความก้าวหน้าในการเรยีนรู ้ของผูเ้รยีน 

ซ่ึงวทิยาลยัต้องสรปุผลการประเมนิการจดัทำาเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรอื อย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑ ครัง้

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา  
 ๑) ผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๕ หน่วยกิต      

และรายวิชาวิชาชีพ ๓๖ หน่วยกิต

            ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๕ หน่วยกิต           

และรายวิชาวิชาชีพ ๓๖ หน่วยกิต

 ๓) ผูเ้รยีนมผีลการประเมิน การอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขยีน ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที ่วทิยาลยักำาหนด

 ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่วิทยาลัยกำาหนด

 ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่วิทยาลัยกำาหนด
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในการดำาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า    

อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด          

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 

อย่างเห็นคุณค่า และนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ท ๑.๑ ม.๑/๑  ๑. อา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และ

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

• การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

ที่เป็นบทบรรยายจากหนังสือเรียนหรือสื่ออื่นๆ 

• การอ่านทำานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทกาพย์

ท ๑.๑ ม.๑/๒ 

ท ๑.๑ ม.๑/๓ 

ท ๑.๑ ม.๑/๔ 

ท ๑.๑ ม.๑/๕ 

ท ๑.๑ ม.๑/๖

๒. จับใจความสำาคญัจากเรือ่งทีอ่า่น 

๓. ระบุเหตุและผล

และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่อ่าน 

๔. ระบแุละอธบิายคำาเปรยีบเทยีบ 

และคำาที่มีหลายความหมาย 

ในบริบทต่างๆ จากการอ่าน 

๕. ตีความคำายากในเอกสาร

วิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท 

๖. ระบุข้อสังเกตและความ 

สมเหตุสมผลของงานเขียน

ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ 

•  การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน รวมทั้งบทเรียน จากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆ 

ท ๑.๑ ม.๑/๗ ๗. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ

จากการอ่านงานเขียนอย่าง

หลากหลาย เพื่อนำาไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิต 

• การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำาหนดร่วมกัน 

ท ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจง

ครึ่งบรรทัด 

• การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย 

ท ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำา

ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม 

และสละสลวย 

•  การเขียนแนะนำาตนเอง หรือสถานที่สำาคัญ 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ท ๒.๑ ม.๑/๓ 

ท ๒.๑ ม.๑/๔ 

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์ 

โดยระบุสาระสำาคัญและ

รายละเอียดสนับสนุน 

๔. เขียนเรียงความ 

• การเขียนเรียงความบรรยายประสบการณ์ 

ท ๒.๑ ม.๑/๕ ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน • การเขียนย่อความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน หรือสื่อต่างๆ 

ท ๒.๑ ม.๑/๖ ๖. เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 

• การเขียนแสดงความคิดเห็น 

ท ๒.๑ ม.๑/๗ ๗. เขียนจดหมายส่วนตัว

และจดหมายกิจธุระ 

• การเขียนจดหมายส่วนตัวในชีวิตประจำาวัน 

• การเขียนจดหมายกิจธุระ 

ท ๒.๑ ม.๑/๘ ๘. เขยีนรายงานการศกึษาคน้คว้า 

และโครงงาน 

• การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

• การเขียนรายงานโครงงาน 

ท ๓.๑ ม.๑/๑ 

ท ๓.๑ ม.๑/๒

๑. พูดสรุปใจความสำาคัญ

ของเรื่อง ที่ฟังและดู

 ๒. เลา่เร่ืองยอ่จากเรือ่งทีฟ่งัและด ู

•  การพูดสรุปความพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง 

และดู 

•  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา

โน้มน้าวใจ 

ท ๓.๑ ม.๑/๓

 

ท ๓.๑ ม.๑/๔ 

๓. พูดแสดงความคิดเห็น

อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังและดู 

๔. ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

ท ๓.๑ ม.๑/๕ ๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น

ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 

และการสนทนา 

• การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 

ท ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายลักษณะของเสียง 

ในภาษาไทย 

• เสียงในภาษาไทย 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ม.๑

 

ท ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. สร้างคำาในภาษาไทย • การสร้างคำา 

- คำาประสม คำาซำ้า คำาซ้อน 

ท ๔.๑ ม.๑/๓  ๓. วเิคราะหช์นดิและหนา้ทีข่องคำา 

ในประโยค 

• ชนิดและหน้าที่ของคำา 

ท ๔.๑ ม.๑/๔ ๔. วิเคราะห์ความแตกต่าง 

ของภาษาพูดและภาษาเขียน 

• ระดับภาษา 

ท ๔.๑ ม.๑/๕ ๕. แต่งบทร้อยกรอง • หลักการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และกาพย์ ฉบับ ๑๖ 

ท ๔.๑ ม.๑/๖ ๖. จำาแนกและใช้สำานวน 

ที่เป็นคำาพังเพยและสุภาษิต

• สำานวนไทยที่เป็นคำาพังเพยและสุภาษิต

ท ๕.๑ ม.๑/๑ 

ท ๕.๑ ม.๑/๒ 

ท ๕.๑ ม.๑/๓ 

ท ๕.๑ ม.๑/๔ 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี และ

วรรณกรรมที่อ่าน 

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและ

วรรณกรรม ที่อ่านพร้อมยก

เหตุผลประกอบ 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี

และวรรณกรรมที่อ่าน 

๔. สรุปความรู้และข้อคิด

จากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้

ในชีวิตจริง 

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด จากวรรณคดี

ประเภทกาพย ์รวมทัง้วรรณคดแีละวรรณกรรมท่ีมเีนือ้หา

เกี่ยวกับ 

- บันทึกการเดินทาง 

- วรรณกรรมท้องถิ่นของตน 

- เรื่องสั้น 

- สารคดี 

• บทอาขยานและหนังสืออ่านนอกเวลา

ท ๕.๑ ม.๑/๕ ๕. ท่องจำาบทอาขยานตามที่

กำาหนดและบทรอ้ยกรองทีม่คีณุค่า 

ตามความสนใจ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง จับใจความสำาคัญ ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริง อธิบาย ข้อสังเกต และ                  

ความสมเหตุสมผลจากเรื่องที่อ่าน ตีความคำายากในเอกสาร ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านและมีมารยาท               

ในการอ่าน  

 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ            

จากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิด เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน      

โดยใช้ถ้อยคำาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย และมารยาทในการเขียน

 พูดสรุปใจความสำาคัญ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  

เล่าเรือ่งย่อจากเรือ่งทีฟั่งและด ูประเมนิความน่าเช่ือถอืของสือ่ทีมี่เนือ้หาโน้มน้าวใจ และมมีารยาท ในการฟัง การดู และการพดู

 อธิบายลักษณะของเสียง และสร้างคำาในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำาในประโยคและความแตกต่าง

ของภาษาพูดและภาษาเขียน จำาแนกและใช้สำานวนที่เป็นคำาพังเพยและสุภาษิต และแต่งบทร้อยกรอง

  อธิบาย วิเคราะห์ สรุปคุณค่าเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมยกเหตุผล

ประกอบ ท่องจำาบทอาขยาน ตามกำาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาและ

ทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีกับภาษาไทย 

ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท. ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙

 ท. ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙

 ท. ๓.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖  

 ท. ๔.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖  

 ท. ๕.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวชี้วัด 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒  ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง จับใจความสำาคัญ ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริง อธิบาย ข้อสังเกต และ               

ความสมเหตุสมผลจากเรื่องที่อ่าน ตีความคำายากในเอกสาร ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านและมีมารยาท

ในการอ่าน  

 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารเขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ              

จากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิด เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน      

โดยใช้ถ้อยคำาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย และมารยาทในการเขียน

 พูดสรุปใจความสำาคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ และมีมารยาท ในการฟัง การดู และ 

การพูด

 อธิบายลักษณะของเสียง และสร้างคำาในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำาในประโยคและความแตกต่าง

ของภาษาพูดและภาษาเขียน จำาแนกและใช้สำานวนที่เป็นคำาพังเพยและสุภาษิต และแต่งบทร้อยกรอง

  อธิบาย วิเคราะห์ สรุปคุณค่าเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมยกเหตุผล

ประกอบ ท่องจำาบทอาขยาน ตามกำาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาและ

ทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีกับ            

ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท. ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙

 ท. ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙

 ท. ๓.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖  

 ท. ๔.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖  

 ท. ๕.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒

 

ท ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ และ

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นบทพรรณนา

จากหนังสือเรียน หรือสื่ออื่นๆ 

• การอ่านทำานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทกลอน 

ท ๑.๑ ม.๒/๒

 

ท ๑.๑ ม.๒/๓ 

ท ๑.๑ ม.๒/๔ 

ท ๑.๑ ม.๒/๕ 

ท ๑.๑ ม.๒/๖ 

๒. จับใจความสำาคัญสรุปความ

 และอธบิายรายละเอยีดจากเรือ่ง

ที่อ่าน 

๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดง

ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ 

ที่อ่าน 

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น

และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

๕. วิเคราะห์และจำาแนก

ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และ

ข้อคิดเห็น จากบทความที่อ่าน 

๖. ระบขุอ้สงัเกตการชวนเชือ่ การ

โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล

ของงานเขียน 

• การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆ 

ท ๑.๑ ม.๒/๗ ๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือ

คำาประพนัธอ์ยา่งหลากหลาย และ

ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้

จากการอ่าน เพือ่นำาไปใชแ้กป้ญัหา

ในชีวิต 

• การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำาหนดร่วมกัน 

ท ๒.๑ ม.๒/๑ 

ท ๒.๑ ม.๒/๒ 

๑. เขียนบรรยายและพรรณนา 

๒. เขียนเรียงความ 

• การเขียนเรียงความท่ีมีบรรยายโวหารและพรรณนา

โวหาร 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ท ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. เขียนย่อความ • การเขียนย่อความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน และสื่อต่างๆ 

ท ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. เขียนจดหมายกิจธุระ • การเขียนจดหมายกิจธุระในชีวิตประจำาวัน 

- จดหมายเชิญวิทยากร 

- จดหมายขอบคุณวิทยากร 

ท ๒.๑ ม.๒/๕ ๕. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ

แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ

โต้แยง้ในเรือ่งทีอ่า่นอยา่งมเีหตผุล 

• การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 

ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากวรรณคดี และวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน หรือสื่อต่างๆ 

ท ๓.๑ ม.๒/๑ 

ท ๓.๑ ม.๒/๒ 

ท ๓.๑ ม.๒/๓ 

๑. พดูสรปุใจความสำาคญัของเรือ่ง

ที่ฟังและดู 

๒. วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเห็น

และความน่าเชื่อถือ ของข่าวสาร

จากสื่อต่างๆ 

๓. วเิคราะหแ์ละวจิารณเ์รือ่งทีฟ่งั 

และดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำาข้อคิด 

มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต 

• การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ และวิจารณ์ 

พดูแสดงความรูส้กึ และความคดิเหน็จากเรือ่งทีฟ่งั และด ู

ท ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์

• การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 

- การพูดอวยพร 

- การพูดโฆษณา

ท ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. สร้างคำาในภาษาไทย • การสร้างคำาสมาส 

ท ๔.๑ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

สามัญประโยครวม และประโยค

ซ้อน 

• ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 

- ประโยคสามัญ 

- ประโยครวม 

- ประโยคซ้อน 

ท ๔.๑ ม.๒/๓ ๓. แต่งบทร้อยกรอง • หลกัการแตง่กลอนสภุาพ  กลอนดอกสรอ้ย กลอนสักวา 

ท ๔.๑ ม.๒/๔ ๔. ใช้คำาราชาศัพท์ • คำาราชาศัพท์และคำาสุภาพ 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ท ๔.๑ ม.๒/๕ ๕. รวบรวมและอธิบาย  

ความหมายของคำาภาษา   

ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

• คำาที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

ท ๕.๑ ม.๒/๑ 

ท ๕.๑ ม.๒/๒ 

ท ๕.๑ ม.๒/๓ 

ท ๕.๑ ม.๒/๔ 

ท ๕.๑ ม.๒/๕

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมทีอ่า่นในระดบัท่ียากขึน้ 

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 

วรรณกรรมและวรรณกรรม

ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล

ประกอบ  

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี 

และวรรณกรรมที่อ่าน 

๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการ

อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๕. ท่องจำาบทอาขยานตามที่

กำาหนด และบทร้อยกรองที่มี

คุณค่าตามความสนใจ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑ ชื่อรายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน  ๑.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บทความหรือคำาประพันธ์ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จาก การอ่าน 

อย่างหลากหลาย จับใจความสำาคัญ วิเคราะห์ จำาแนกข้อเท็จจริง อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ ข้อโต้แย้ง ระบุข้อสังเกต

การชวนเชื่อ การโน้มน้าว เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียน มีมารยาทในการอ่าน

 คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

เขยีนจดหมายกจิธุระ การเขยีนวเิคราะหว์จิารณ์ และแสดงความรูค้วามคดิเหน็หรอืขอ้โตแ้ยง้ในเรือ่งทีอ่า่นอยา่งมเีหตผุล และ

มารยาทในการเขียน

 พูดสรุปใจความสำาคัญของเรื่อง พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้า พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผลเพ่ือนำาข้อคิดมาประยุกต์               

ในการดำาเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 การสร้างคำาสมาส แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การใช้    

คำาราชาศัพท์ และอธิบายความหมายของคำาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

 อธิบายคุณค่าวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน สรุปเนื้อหา ความรู้ข้อคิด

จากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำาบทอาขยานตามกำาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า       

ตามความสนใจ

 ปลูกฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ โดยผูเ้รยีนสามารถใช้การคดิ การแก้ปัญหาและทกัษะทางภาษาไทย

ในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖    ม.๒/๗     ม.๒/๘
 ท ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖    ม.๒/๗    ม.๒/๘
 ท ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖  
 ท ๔.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕  
 ท ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕  
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๒ ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บทความหรือคำาประพันธ์ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จาก การอ่าน 

อย่างหลากหลาย จับใจความสำาคัญ วิเคราะห์ จำาแนกข้อเท็จจริง อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง ระบุข้อสังเกต

การชวนเชื่อ การโน้มน้าว เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียน มีมารยาทในการอ่าน

 คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

เขยีนจดหมายกิจธุระ การเขยีนวเิคราะหว์จิารณ ์และแสดงความรูค้วามคิดเหน็หรอืข้อโตแ้ยง้ในเรือ่งทีอ่า่นอยา่งมเีหตผุล และ

มารยาทในการเขียน

 พูดสรุปใจความสำาคัญของเรื่อง พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผลเพื่อนำาข้อคิดมาประยุกต์                   

ในการดำาเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 การสร้างคำาสมาส แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การใช้     

คำาราชาศัพท์ และอธิบายความหมายของคำาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

 อธิบายคุณค่าวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน สรุปเนื้อหา ความรู้ข้อคิด

จากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำาบทอาขยานตามกำาหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า        

ตามความสนใจ

 ปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยผูเ้รยีนสามารถใชก้ารคดิ การแกป้ญัหาและทกัษะทางภาษาไทย

ในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖    ม.๒/๗    ม.๒/๘
 ท ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖    ม.๒/๗    ม.๒/๘
 ท ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖  
 ท ๔.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕  
 ท ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕  
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๒ ตัวชี้วัด



36

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ท ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง และ

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

• การอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็น บทบรรยายและ

พรรณนาจากหนังสือเรียน หรือสื่ออื่นๆ 

• การอ่านทำานองเสนาะบทร้อยกรองประเภท

โคลงสี่สุภาพ 

ท ๑.๑ ม.๓/๒

 

ท ๑.๑ ม.๓/๓ 

ท ๑.๑ ม.๓/๔ 

ท ๑.๑ ม.๓/๕ 

ท ๑.๑ ม.๓/๖ 

ท ๑.๑ ม.๓/๗ 

ท ๑.๑ ม.๓/๘ 

๒. ระบุความแตกต่างของคำา 

ที่มีความหมายโดยตรงและความ

หมายโดยนัย 

๓. ระบุใจความสำาคัญและ

รายละเอยีดของข้อมลูทีส่นบัสนนุ

จากเรื่องที่อ่าน 

๔. อา่นเรือ่งต่างๆ แลว้เขยีนกรอบ

แนวคิด ผังความคิด บันทึก 

ย่อความและรายงาน 

๕. วเิคราะห์ วิจารณ ์และประเมนิ

เรือ่งทีอ่า่น โดยใชก้ลวธีิการเปรียบ

เทียบเพื่อให้ ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 

๖. ประเมินความถกูตอ้งของข้อมลู 

ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 

การลำาดับความ และความเป็นไป

ได้ของเรื่อง 

๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิด

เห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

• การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆ 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ท ๑.๑ ม.๓/๙ ๙. ตีความและประเมินคุณค่า 

แนวคิดที่ได้จากงานเขียน 

อย่างหลากหลายเพื่อนำาไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิต 

• การอ่านตามความสนใจ เช่น 

- หนังสืออ่านนอกเวลา 

- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน 

- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันกำาหนด 

ท ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำา

ได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

• การเขียนคำาอวยพร คำาขวัญและโฆษณา 

ท ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. เขียนย่อความ • การเขียนย่อความจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ในหนังสือเรียน หรือสื่อต่างๆ 

ท ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. เขียนจดหมายกิจธุระ • การเขียนจดหมายกิจธุระในชีวิตประจำาวัน 

- จดหมายเชิญ 

- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

ท ๒.๑ ม.๓/๔ 

ท ๒.๑ ม.๓/๕ 

๔. เขียนอธิบาย ชี้แจง 

แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง

อย่างมีเหตุผล 

๕. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ

แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือ

โต้แย้ง ในเรื่องต่างๆ 

• การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 

และโต้แย้งในเรื่องต่างๆ 

• การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิด

เห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 

- บทโฆษณา 

- บทความทางวิชาการ 

ท ๒.๑ ม.๓/๖ ๖. กรอกแบบสมัครงาน

พร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับ

ความรู้ และทักษะของตนเองที่ 

เหมาะสมกับงาน 

• การกรอกแบบสมัครงาน 

ท ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. แสดงความคิดเหน็และประเมนิ

เรื่องจากการฟังและการดู 

• การพูดแสดงความคิดเห็น พูดวิเคราะห์ วิจารณ์และ

ประเมินค่าจากเรื่องที่ฟัง และดู 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ท ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. วเิคราะหแ์ละวจิารณเ์รือ่งทีฟ่งั 

และดู เพือ่นำาขอ้คดิมาประยกุตใ์ช้

ในการดำาเนินชีวิต

ท ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น

ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู

และการสนทนา 

• การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 

ท ๓.๑ ม.๓/๔

 

ท ๓.๑ ม.๓/๕ 

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง 

ตามวัตถุประสงค์ 

๕. พูดโน้มน้าวโดยนำาเสนอ

หลักฐานตามลำาดับเนื้อหาอย่าง

มีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 

• การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 

- การอภิปราย 

- การพูดโน้มน้าวใจ 

ท ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. จำาแนกและใช้คำาภาษา 

ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

• คำาที่มาจากภาษาต่างประเทศ การสร้างคำาสมาส

ท ๔.๑ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

ซับซ้อน 

• ประโยคซับซ้อน 

ท ๔.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ระดับภาษา • ระดับภาษา 

ท ๔.๑ ม.๓/๔

ท ๔.๑ ม.๓/๕ 

๔. ใช้คำาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 

๕. อธบิายความหมายคำาศพัท์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

• คำาทับศัพท์ 

• คำาศัพท์บัญญัติ 

• คำาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ท ๔.๑ ม.๓/๖ ๖. แต่งบทร้อยกรอง • หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ 

ท ๕.๑ ม.๓/๑ 

ท ๕.๑ ม.๓/๒ 

๑. สรปุเนือ้หาวรรณคด ีวรรณกรรม

 และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ

ที่ยากยิ่งขึ้น 

๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า

 จากวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่อ่าน 

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีประเภท

โคลงสีส่ภุาพ รวมทัง้วรรณคด ีและวรรณกรรมทีม่เีนือ้หา

เกี่ยวกับ 

- คำาสอนและประวัติศาสตร์ 

- วรรณกรรมอาเซียน 

- เรื่องสั้น 

- สารคดี 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ท ๕.๑ ม.๓/๓ ๓. สรุปความรู้และข้อคิดจาก

การอ่าน เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง

• บทอาขยานและหนังสืออ่านนอกเวลา

ท ๕.๑ ม.๓/๔ ๔. ท่องจำาและบอกคุณค่า

บทอาขยานตามทีก่ำาหนด และบท

ร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม

ความสนใจ และนำาไปใช้อ้างอิง
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑ ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำานวน  ๑.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ

รายงาน ระบุความสำาคัญและรายละเอียดของข้อมูล ความแตกต่างของคำาท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมาย                     

โดยนัยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน ตีความ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน

 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ ย่อความ จดหมายกิจธุระอธิบาย ชี้แจง           

แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน กรอกแบบ สมัครงาน      

โดยใช้ถ้อยคำาได้ถูกต้องตามระดับภาษา

 พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวโดยนำาเสนอหลักฐานตามลำาดับเนื้อหาได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดูเพ่ือนำาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต และมารยาท           

ในการฟัง การดู และการพูด

 อธิบายความหมายคำาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ จำาแนกและใช้คำาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยวิเคราะห์

โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ และแต่งบทร้อยกรอง

 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์วถิไีทย 

ท่องจำาและบอกคณุค่าบทอาขยานตามทีก่ำาหนด และบทร้อยกรองท่ีมคีณุค่าตามความสนใจและนำาไปใช้อ้างองิ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและ

ทักษะทางภาษาไทยในการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจำาวนั มมีารยาทในการใช้ภาษาไทยและมเีจตคตทิีดี่กบัภาษาไทย

ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖    ม.๓/๗    ม.๓/๘    ม.๓/๙
 ท ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖    ม.๓/๗    ม.๓/๘    ม.๓/๙
 ท ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖  
 ท ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖  
 ท ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔  
รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒  ชื่อรายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จำานวน  ๑.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ

รายงาน ระบุความสำาคัญและรายละเอียดของข้อมูล ความแตกต่างของคำาที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย                   

โดยนัยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน ตีความ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน

 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ ย่อความ จดหมายกิจธุระอธิบาย ชี้แจง               

แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความรู้  รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน กรอกแบบสมัครงานโดยใช้

ถ้อยคำาได้ถูกต้องตามระดับภาษา

 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวโดยนำาเสนอหลักฐานตามลำาดับเนื้อหาได้

ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูเพื่อนำาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต และมารยาท             

ในการฟัง การดู และการพูด

 อธบิายความหมายคำาศพัท์ทางวชิาการและวิชาชีพ จำาแนกและใช้คำาภาษาต่างประเทศทีใ่ช้ในภาษาไทยวเิคราะห์

โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ และแต่งบทร้อยกรอง

 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์วถิไีทย 

ท่องจำาและบอกคณุค่าบทอาขยานตามทีก่ำาหนดและบทร้อยกรองท่ีมคีณุค่าตามความสนใจและนำาไปใช้อ้างองิ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและ

ทกัษะทางภาษาไทยในการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจำาวนั มมีารยาทในการใช้ภาษาไทยและมเีจตคตทิีด่กีบัภาษาไทย

ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖    ม.๓/๗    ม.๓/๘    ม.๓/๙
 ท ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖    ม.๓/๗    ม.๓/๘    ม.๓/๙
 ท ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖  
 ท ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖  
 ท ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔  
รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๔  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระที่ ๑ จำานวนและพีชคณิต

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน ระบบจำานวน การดำาเนินการของจำานวน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการ สมบัติของการดำาเนินการและนำาไปใช้

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำาดับและอนุกรม และนำาไปใช้ 

มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำาหนดให้

สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำาไปใช้

มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำาไปใช้

สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำาไปใช้
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ค ๑.๑ ม.๑/๑

ค ๑.๑ ม.๑/๒

๑. เข้าใจจำานวนตรรกยะและ

ความสมัพนัธข์องจำานวนตรรกยะ 

และใชส้มบติัของ จำานวนตรรกยะ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง

๒. เข้าใจและใช้สมบัติของ

เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลัง

เป็นจำานวนเต็มบวกในการ 

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง

• จำานวนเต็ม

• สมบัติของจำานวนเต็ม

• ทศนิยมและเศษส่วน

• จำานวนตรรกยะและสมบัติของจำานวนตรรกยะ

• เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็มบวก

• การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนเต็มจำานวนตรรกยะ 

และเลขยกกำาลังไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. เข้าใจและประยกุตใ์ชอ้ตัราสว่น

สัดส่วนและร้อยละ 

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง

• อัตราส่วนของจำานวนหลายๆ จำานวน

• สัดส่วน

• การนำาความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๑.๓ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของการ

เท่ากันและสมบัติของจำานวน 

เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา

โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

• สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

• การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

ค ๑.๓ ม.๑/๒  

ค ๑.๓ ม.๑/๓  

๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

กราฟในการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์

และปัญหาในชีวิตจริง

๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการ

แกป้ญัหา คณิตศาสตรแ์ละปญัหา

ในชีวิตจริง

• กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น

• สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

• การนำาความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ค ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ

เครือ่งมอื เชน่ วงเวยีนและสนัตรง 

รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad 

หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต

อื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 

ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับ

การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง

• การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

• การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ไปใช้ในชีวิตจริง

ค ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง

เรขาคณิตในการวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิตสองมิติและ

รูปเรขาคณิตสามมิติ

• หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

• ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

ค ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ

ในการนำาเสนอข้อมูลและ

แปลความหมายข้อมูล 

รวมทั้งนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

• การตั้งคำาถามทางสถิติ

• การเก็บรวบรวมข้อมูล

• การนำาเสนอข้อมูล

- แผนภูมิรูปภาพ

- แผนภูมิแท่ง

- กราฟเส้น

- แผนภูมิรูปวงกลม

• การแปลความหมายข้อมูล

• การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
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 คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                          
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ฝึกทักษะ การคิดคำานวณ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำานวนตรรกยะ การใช้สมบัติ

ของจำานวนตรรกยะ เลขยกกำาลงัทีม่เีลขชีก้ำาลงัเป็นจำานวนเตม็บวกในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์และในชวีติจรงิ ใช้ความรูท้าง

เรขาคณติและเครือ่งมอื เช่น วงเวยีน และเส้นตรง รวมทัง้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรอืโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ส่งเสรมิให้นกัเรยีนใช้ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลกูฝังให้นกัเรยีนมคีวามมุง่มัน่ในการ

ทำางาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ค ๑.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒

  ค ๒.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒

รวม  ๒  มาตรฐาน   ๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒  ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำานวน ๑ หน่วยกิต   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วเิคราะห์ คดิคำานวณ แก้ปัญหาคณติศาสตร์เกีย่วกบัอตัราส่วน สดัส่วนและร้อยละ การใช้สมบตักิารเท่ากนั สมบตัิ

ของจำานวน สมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ความสมัพนัธ์เชิงเส้น กราฟ ความรูท้างสถติ ิการนำาเสนอข้อมลู การแปลความหมาย

ข้อมูลและนำาไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งม่ัน           

ในการทำางาน มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และพฒันาความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ค ๑.๑  ม.๑/๓  

 ค ๑.๓   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

 ค ๓.๑   ม.๑/๑

รวม ๓ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ค ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ

เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลัง

เป็นจำานวนเต็มในการแก้ปัญหา 

คณิตศาสตร์และปญัหาในชวีติจรงิ

• เลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนเต็ม

• การนำาความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำาลังไปใช้ในการ

แก้ปัญหา

ค ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. เข้าใจจำานวนจริงและความ

สัมพันธ์ของจำานวนจริง และใช้

สมบัติของจำานวนจริงในการ 

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง

• จำานวนอตรรกยะ

• จำานวนจริง

• รากที่สองและรากที่สามของจำานวนตรรกยะ

• การนำาความรู้เกี่ยวกับจำานวนจริงไปใช้

ค ๑.๒  ม.๒/๑ ๑. เข้าใจหลักการการดำาเนินการ

ของพหุนามและใช้พหุนาม 

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

• พหุนาม

• การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม

• การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม

ค ๑.๒  ม.๒/๒ ๒. เข้าใจและใชก้ารแยกตวัประกอบ 

ของพหุนามดีกรีสองในการแก้

ปัญหาคณิตศาสตร์

• การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้

- สมบัติการแจกแจง

- กำาลังสองสมบูรณ์

- ผลต่างของกำาลังสอง

ค ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ี

ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง

• การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

• การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. ประยกุต์ใชค้วามรู้เรือ่งปรมิาตร

ของปริซึมและทรงกระบอกใน

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง

• การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

• การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ค ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ

เครือ่งมอื เชน่ วงเวยีนและสนัตรง 

รวมทั้งโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad 

หรือ โปรแกรมเรขาคณิต

พลวตัอืน่ๆ เพือ่สรา้งรปูเรขาคณติ 

ตลอดจนนำาความรู้เกี่ยวกับการ

สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้

ในชีวิตจริง

ค ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. นำาความรู้เกี่ยวกับสมบัติของ

เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

ไปใช้ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์

• สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

ค ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

การแปลงทางเรขาคณิต

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง

• การเลื่อนขนาน

• การสะท้อน

• การหมุน

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๒.๒ ม.๒/๔ ๔. เข้าใจและใช้สมบัติของ

รูปสามเหลีย่มทีเ่ทา่กนัทกุประการ 

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง

• ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

• การนำาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้

ในการแก้ปัญหา

ค ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. เข้าใจและใช้ทฤษฎี

บทพีทาโกรัสและบทกลับ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง

• ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

• การนำาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ค ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ

ในการนำาเสนอขอ้มูลและวเิคราะห ์

ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพ

ต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลาง

ของข้อมูล และแปลความหมาย

ผลลัพธ์ รวมทั้งนำาสถิติไปใช้

ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม

• การนำาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

- แผนภาพจุด

- แผนภาพต้น - ใบ

- ฮิสโทแกรม

- ค่ากลางของข้อมูล

• การแปลความหมายผลลัพธ์

• การนำาสถิตไปใช้ในชีวิตจริง
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑ ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำานวน ๑.๐ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฝึกทักษะการคิดคำานวณ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เก่ียวกับสมบัติของเลขยกกำาลังที่มีเลขชี้กำาลัง           

เป็นจำานวนเต็ม จำานวนจริง ความสัมพันธ์ของจำานวนจริง การใช้สมบัติของจำานวนจริง หลักการดำาเนินการของพหุนาม        

การแยกตวัประกอบของพหนุามดกีรสีอง สถติ ิการนำาเสนอข้อมลู แผนภาพจดุ แผนภาพต้น-ใบ ฮสิโทแกรม  ค่ากลางของข้อมลู 

และแปลความหมายผลลัพธ์ ไปใช้ในชีวิตจริง ด้วยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 ส่งเสรมิให้นกัเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลกูฝังให้นกัเรยีนมคีวามมุง่มัน่ในการ

ทำางาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
         ค ๑.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   

         ค ๑.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒

         ค ๓.๑   ม.๒/๑   

รวม  ๓  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒  ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์           
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จำานวน ๑.๐ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฝึกทักษะการคิดคำานวณ ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและ        

ทรงกระบอก การใช้เรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad 

หรอืโปรแกรมเรขาคณิตพลวตัอืน่ๆ ในการสร้างรปูเรขาคณติ มสีมบตัขิองเส้นขนานและรปูสามเหลีย่ม การแปลงทางเรขาคณติ 

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง   

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น           

ในการทำางาน มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และพฒันาความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ค ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ค ๒.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๗  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ค ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. เขา้ใจและใชก้ารแยกตวัประกอบ 

ของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

• การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

ค ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ฟงักช์นักำาลงัสองในการแกป้ญัหา 

คณิตศาสตร์

• กราฟของฟังก์ชันกำาลังสอง

• การนำาความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำาลังสองไปใช้ในการ

แก้ปัญหา

ค ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของการ

ไม่เท่ากัน เพื่อวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียว

• อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

• การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๑.๓ ม.๓/๒ ๒. ประยุกต์ใช้สมการกำาลังสอง

ตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

• สมการกำาลังสองตัวแปรเดียว

• การแก้สมการกำาลังสอง ตัวแปรเดียว

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำาลังสอง

ตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๑.๓ ม.๓/๓ ๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมการ

เชิงเส้นสองตัวแปรในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

• การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

• การนำาความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

พื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง

• การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลม

• การนำาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ค ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ปริมาตรของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปญัหาในชวีติจรงิ

• การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม

• การนำาความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย และ

ทรงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๒.๒  ม.๓/๑  

ค ๒.๓ ม.๓/๒

๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง

๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ  

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

• รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

• การนำาความรูเ้กีย่วกบัความคลา้ยไปใชใ้นการแก้ปญัหา

ค ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. เขา้ใจและใชท้ฤษฎบีทเกีย่วกบั 

วงกลมในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

• วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

• ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

ค ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. เขา้ใจและใชค้วามรูท้างสถิตใิน

การนำาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

จากแผนภาพกลอ่งและแปลความ

หมายผลลัพธ์รวมทั้งนำาสถิติไปใช้

ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม

• ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

- แผนภาพกล่อง 

• การแปลความหมายผลลัพธ์

• การนำาสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

ค ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม 

และนำาผลทีไ่ดไ้ปหาความนา่จะเปน็ 

ของเหตุการณ์

• เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม

• ความน่าจะเป็น

• การนำาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑ ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์           
กลุ่มสาระการเรียน รู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   จำานวน ๑.๐ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฝึกทักษะการคิดคำานวณ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของ          

พหุนามทีม่ดีกีรสีงูกว่าสอง ฟังก์ชนักำาลงัสอง สมบตักิารไม่เท่ากนั อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว สมการกำาลงัสองตวัแปรเดยีว 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น           

ในการทำางาน มวิีนัย ใฝ่เรยีนรู ้และพฒันาความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ค ๑.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ค ๑.๓   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์           
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จำานวน ๑.๐ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฝึกทกัษะการคดิคำานวณ ประยกุต์ใช้ วเิคราะห์และแก้ปัญหาคณติศาสตร์เกีย่วกบัพืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของพรีะมิด 

กรวย ทรงกลม สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ความรู้ทางสถิติ                 

ในการนำาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยี   

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น            

ในการทำางาน มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้และพฒันาความสามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

                          

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ค ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ค ๒.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ค ๓.๑   ม.๓/๑

 ค ๓.๒   ม.๓/๑

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๗  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มี

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำางานสัมพันธ์กัน

รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสาร 

กับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำาวัน ผลของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ 

ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำาวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีง แสง และคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ รวมท้ังนำาความรูไ้ปใช้ประโยชน์

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก 

รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ 

เพ่ือแกปั้ญหาหรอืพฒันางานอยา่งมคีวามคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และเป็น

ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำางาน 

และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๑

ว ๑.๒ ม.๑/๒

๑. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ

และโครงสร้างของ เซลล์พืชและ

เซลล์สัตว์รวมทั้ง บรรยายหน้าที่

ของผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล 

ไมโทคอนเดรยีและคลอโรพลาสต์

๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

ศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ 

ภายในเซลล์

• เซลล์เป็นหน่วยพืน้ฐานของสิง่มีชีวติ สิง่มีชีวติบางชนดิมี

เซลล์เพยีงเซลล์เดยีว เช่น อะมีบา พารามเีซยีม ยสีต์บาง

ชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์

• โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ 

เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่

พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์

และคลอโรพลาสต์

• โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน

- ผนังเซลล์ทำาหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์

- เยื่อหุ้มเซลล์ทำาหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุม

การลำาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

- นิวเคลียส ทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของเซลล์

- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ที่ทำาหน้าที่แตกต่างกัน

- แวคิวโอล ทำาหน้าที่เก็บนำ้าและสารต่างๆ

- ไมโทคอนเดรีย ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสารอาหาร

เพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์

- คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปร่างกับการทำาหน้าที่ของเซลล์

• เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่หลากหลายและมี

ความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาท 

ส่วนใหญ่มเีส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว นำากระแสประสาท 

ไปยังเซลล์อื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์

ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา

ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็กๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูด

นำ้าและธาตุอาหาร

ว ๑.๒ ม.๑/๔ ๔. อธิบายการจัดระบบของ     

สิง่มชีวีติ โดยเริม่จากเซลลเ์นือ้เยือ่ 

อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น

สิ่งมีชีวิต

• พชืและสตัวเ์ปน็สิง่มชีวีติหลายเซลล ์มกีารจดัระบบ โดย

เริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและ 

สิ่งมีชีวิตตามลำาดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็น

เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำางานร่วมกัน

เปน็อวยัวะ  อวยัวะตา่งๆ ทำางานร่วมกนัเปน็ระบบอวยัวะ 

ระบบอวัยวะทุกระบบทำางานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

ว ๑.๒ ม.๑/๕ ๕. อธิบายกระบวนการแพร่

และออสโมซิสจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ และยกตวัอยา่งการแพร่

และออสโมซิสในชีวิตประจำาวัน

• เซลล์มกีารนำาสารเข้าสูเ่ซลล์เพือ่ใช้ในกระบวนการต่างๆ 

ของเซลล์และมีการขจัดสารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการ

ออกนอกเซลล์ การนำาสารเข้าและออกจากเซลล์มี

หลายวิธี เช่น การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจาก

บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความ

เข้มข้นของสารตำ่า ส่วนออสโมซิส    เป็นการแพร่ของนำ้า

ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายตำ่า 

ไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๖ ๖. ระบุปัจจัยที่จำาเป็นในการ

สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่

เกดิขึน้จากการสงัเคราะหด์ว้ยแสง

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้น

ในคลอโรพลาสต์ จำาเป็นต้องใช้แสงแก๊สคาร์บอนได-

ออกไซด์ คลอโรฟิลล์และนำ้า ผลผลิตท่ีได้จากการ

สังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ นำ้าตาลและแก๊สออกซิเจน

ว ๑.๒ ม.๑/๗

ว ๑.๒ ม.๑/๘

๗. อธิบายความสำาคัญของการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๘. ตระหนักในคุณค่าของพืช 

ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

โดยการร่วมกันปลูกและดูแล

รักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน

• การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่สำาคัญต่อ

สิ่งมีชีวิตเพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถ

นำาพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูป

สารประกอบอินทรีย์  และเก็บสะสมในรูปแบบต่างๆ 

ในโครงสรา้งของพชื พชืจงึเปน็แหลง่อาหารและพลงังาน

ทีส่ำาคญัของสิง่มชีวีติอืน่ นอกจากนีก้ระบวนการสงัเคราะห ์

ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการหลัก ในการสร้างแก๊ส

ออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช้ใน

กระบวนการหายใจ

ว ๑.๒ ม.๑/๙

ว ๑.๒ ม.๑/๑๐

๙. บรรยายลักษณะและหน้าที่

ของไซเล็มและโฟลเอ็ม

๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยาย

ทิศทางการลำาเลียงสารใน

ไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ

คล้ายท่อเรยีงตวักนัเป็นกลุม่เฉพาะที ่โดยไซเลม็ ทำาหน้าที่

ลำาเลียงนำ้าและธาตุอาหาร มีทิศทางลำาเลียงจากรากไปสู่

ลำาต้น ใบ และส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อใช้ในการสังเคราะห์

ด้วยแสงรวมถึงกระบวนการอื่นๆ ส่วนโฟลเอ็มทำาหน้าท่ี

ลำาเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง มีทิศทาง

ลำาเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วน

ต่างๆ ของพืช
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๑ ๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบ

อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ

ของพืชดอก

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้และ

บางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้

ว ๑.๒ ม.๑/๑๒ ๑๒. อธิบายลักษณะ โครงสร้าง

ของดอกที่มีส่วนทำาให้เกิด

การถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย

การปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิผล 

และเมล็ด การกระจายเมล็ด และ

การงอกของเมล็ด

• การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่มี

การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์

แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก 

โดยภายในอับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณูซ่ึงทำาหน้าที่

สร้างสเปิร์ม ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย

มีถุงเอ็มบริโอ ทำาหน้าที่สร้างเซลล์ไข่

ว ๑.๒ ม.๑/๑๓ ๑๓. ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู

ของพืชดอก โดยการไม่ทำาลาย

ชวีติของสตัวท่ี์ช่วยในการถ่ายเรณู

• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่พืช

ตน้ใหม่ไมไ่ดเ้กดิจากการปฏสินธริะหวา่งสเปิรม์ กบัเซลลไ์ข ่

แต่เกิดจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำาต้น ใบ มีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้

• การถา่ยเรณคูอื การเคลือ่นยา้ยของเรณจูากอบัเรณไูปยงั

ยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและโครงสร้าง

ของดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำาแหน่งของเกสรเพศผู้

และเกสรเพศเมีย โดยมีสิ่ง  ท่ีช่วยในการถ่ายเรณู เช่น 

แมลง ลม

• การถ่ายเรณูจะนำาไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่

ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ ไซโกต 

และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ

ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล

• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจาก ต้นเดิม 

โดยวิธีการต่างๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอ

ภายในเมลด็จะเจรญิออกมา ในระยะแรกจะอาศยัอาหาร

ที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแท้พัฒนา จนสามารถ

สังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่และสร้างอาหารได้เอง

ตามปกติ
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ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว ๑.๒ ม.๑/๑๔

ว ๑.๒ ม.๑/๑๕

๑๔. อธิบายความสำาคัญของธาตุ

อาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและการดำารงชีวิต

ของพืช

๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร

เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์

ที่กำาหนด

• พืชต้องการธาตุอาหารที่จำาเป็นหลายชนิดใน

การเจริญเติบโตและการดำารงชีวิต

• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมากได้แก่ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีม 

และกำามะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำาหรับการ

เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูปของ

ปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม

ว ๑.๒ ม.๑/๑๖

ว ๑.๒ ม.๑/๑๗

ว ๑.๒ ม.๑/๑๘

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้

เหมาะสมกับความต้องการของ

มนุษย์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

การสืบพันธุ์ของพืช

๑๗. อธิบายความสำาคัญของ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์

ด้านต่างๆ

๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

การขยายพันธุ์พืชโดยการ

นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

• มนุษย์สามารถนำาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ

อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์ 

เพื่อเพิ่มจำานวนพืช เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จากการสืบพันธุ์

แบบอาศยัเพศมาเพาะเลีย้ง วธิกีารน้ีจะไดพ้ชื ในปริมาณมาก 

แตอ่าจมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งไปจากพอ่แม ่ สว่นการตอนกิง่

การปักชำา การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง 

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ เป็นการนำาความรูเ้รือ่งการสบืพนัธุ์

แบบไม่อาศัยเพศ ของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์

เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์

แต่ละวิธีมีข้ันตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสม

กับความต้องการของมนุษย์โดยต้องคำานึงถึงชนิดของพืช 

และลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช

• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เป็นการนำาความรู้ 

เก่ียวกับปัจจัยท่ีจำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้

ในการเพิ่มจำานวนพืช และทำาให้พืชสามารถเจริญเติบโต

ได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พืชจำานวนมากในระยะเวลาสั้น 

และสามารถนำาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมา

ประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืช

ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและสารสำาคัญ

ในพืชและอื่นๆ
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ม.๑ ว ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพ

บางประการของธาตโุลหะ อโลหะ 

และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต

และการทดสอบ และใชส้ารสนเทศ 

ที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 

อโลหะและกึ่งโลหะ

• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ

ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการ 

ต่างกัน ซ่ึงสามารถนำามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ 

และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง

มีผิวมันวาว นำาความร้อน นำาไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือ

ตีเป็นแผ่นบางๆได้และ มีความหนาแน่นทั้งสูงและตำ่า 

ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวตำ่า มีผิวไม่มันวาว

 ไม่นำาความร้อน ไม่นำาไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่ายและ

มีความหนาแน่นตำ่า ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติ บางประการ

เหมือนโลหะ และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

ว ๒.๑ ม.๑/๒

ว ๒.๑ ม.๑/๓

๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุ

โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุ

กัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม

จากข้อมูลที่รวบรวมได้

๓. ตระหนักถึงคุณค่าของ

การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ 

กึง่โลหะ ธาตุกมัมนัตรงัสโีดยเสนอ

แนวทางการใชธ้าตุอยา่งปลอดภยั 

คุ้มค่า 

• ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถแผ่รังสีได้

จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี

• ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ 

ก่ึงโลหะ ธาตกัุมมันตรังสคีวรคำานึงถึงผลกระทบต่อสิง่มชีีวติ 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

ว ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. เปรียบเทียบจุดเดือด

จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์

และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ

เขยีนกราฟแปลความหมายขอ้มลู

จากกราฟ หรือสารสนเทศ

• สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว 

ส่วนสารผสมประกอบด้วยสาร ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็น

ค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ 

แต่สารผสมมีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ 

ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน
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ม.๑ ว ๒.๑ ม.๑/๕

ว ๒.๑ ม.๑/๖

๕. อธิบายและเปรียบเทียบ

ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์

และสารผสม

๖. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ

ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ

สารผสม

• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ

มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่เป็นค่าเฉพาะ

ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสม

มคีวามหนาแนน่ไมค่งท่ีข้ึนอยูก่บัชนดิและสดัสว่นของสาร

ที่ผสมอยู่ด้วยกัน

ว ๒.๑ ม.๑/๗ ๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างอะตอมธาตุและ

สารประกอบ  โดยใช้แบบจำาลอง

และสารสนเทศ

• สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 

ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติ

ของธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิดประกอบด้วย

อะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยกสลายเป็น

สารอืน่ได้ด้วยวธิทีางเคมี ธาตุเขยีนแทนด้วยสญัลกัษณธ์าต ุ

สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป

รวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนคงที่มีสมบัติแตกต่างจาก

ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธี

ทางเคมีธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วย

สูตรเคมี

ว ๒.๑ ม.๑/๘ ๘. อธิบายโครงสร้างอะตอม   

ที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 

และอเิลก็ตรอน โดยใชแ้บบจำาลอง

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ

อิเล็กตรอน โปรตอน มีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิด

เดียวกัน มีจำานวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะ

ของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า 

ส่วนอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอมมีจำานวน

โปรตอนเท่ากับจำานวนอิเล็กตรอนจะเป็น

กลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรง

กลางอะตอมเรียกว่า นิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอน

ว ๒.๑ ม.๑/๙ ๙. อธิบายและเปรียบเทียบ

การจัดเรียงอนุภาค

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

 และการเคลื่อนที่ของอนุภาค

ของสสารชนิดเดียวกันใน

สถานะของแข็ง ของเหลว และ

แก๊ส โดยใช้แบบจำาลอง

• สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสารชนิด

เดียวกันที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส จะมีการ

จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อรูปร่าง

และปริมาตรของสสาร

• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาคมากที่สุด อนุภาคสั่นอยู่กับที่ทำาให้

มีรูปร่างและปริมาตรคงที่

• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง แต่มากกว่าแก๊ส 
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 ม.๑

 

อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำาให้มีรูปร่าง

ไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่

• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

อนุภาคน้อยที่สุด อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง 

ทำาให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่

ว ๒.๑ ม.๑/๑๐ ๑๐. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างพลังงานความร้อน

กับการเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร โดยใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์และแบบจำาลอง

• ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อให้

ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมีพลังงาน

และอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช้

ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกความร้อน

ที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า

ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะเปล่ียน

สถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่าจุดหลอมเหลว

• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลว

จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง 

ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส 

เรยีกความร้อนท่ีใช้ในการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นแกส๊ 

วา่ความรอ้นแฝงของการกลายเปน็ไอและอณุหภมิูขณะเปล่ียน

สถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่าจุดเดือด

• เมื่อทำาให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง

แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า

จุดควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น

• เมื่อทำาให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง จนถึงระดับหนึ่ง 

ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกอุณหภูมินี้ว่า

จดุเยือกแข็ง ซึง่มอีณุหภมูเิดยีวกบัจดุหลอมเหลวของของแขง็

นั้น
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ม.๑ ว ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. สรา้งแบบจำาลองทีอ่ธบิาย

ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ดันอากาศกับความสูงจาก

พื้นโลก

• เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำาต่อวัตถุ

ในทกุทศิทาง แรงทีอ่ากาศกระทำาตอ่วตัถขุึน้อยูก่บัขนาดพืน้ที่

ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศกระทำาตั้งฉากกับผิววัตถุ

ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่า ความดันอากาศ

• ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูงจากพื้นโลก 

โดยบริเวณทีส่งูจากพืน้โลกขึน้ไปอากาศเบาบางลงมวลอากาศ

น้อยลง ความดันอากาศก็จะลดลง

ว ๒.๓ ม.๑/๑

ว ๒.๓ ม.๑/๒

๑. วิเคราะห์แปลความหมาย 

ข้อมูลและคำานวณปริมาณ

ความรอ้นทีท่ำาใหส้สารเปลีย่น 

อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ

โดยใช้สมการ  Q=mc∆t

และ Q=mL  

๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการ

วัดอุณหภูมิของสสาร

• เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำาให้สสารเปลี่ยน

อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง

• ปริมาณความร้อนท่ีทำาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิข้ึนกับมวล

ความร้อนจำาเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

• ปรมิาณความรอ้นทีท่ำาใหส้สารเปลีย่นสถานะขึน้กับมวลและ

ความรอ้นแฝงจำาเพาะ โดยขณะทีส่สารเปลีย่นสถานะอณุหภูมิ

จะไม่เปลี่ยนแปลง

ว ๒.๓ ม.๑/๓

ว ๒.๓ ม.๑/๔

๓. สรา้งแบบจำาลองทีอ่ธบิาย

การขยายตัวหรือหดตัวของ

สสารเนื่องจากได้รับหรือ

สูญเสียความร้อน

๔. ตระหนักถึงประโยชน์

ของความรู้ของการหดและ

ขยายตัวของสสารเนื่องจาก

ความร้อน โดยวิเคราะห์ 

สถานการณป์ญัหา และเสนอ

แนะวิธีการนำาความรู้มา

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

• ความร้อนทำาให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้เนื่องจาก

เมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำาให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น 

ทำาให้เกิดการขยายตัว แต่เมื่อสสารคายความร้อน

จะทำาให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ทำาให้เกิดการหดตัว

• ความรูเ้รือ่งการหดและขยายตวัของสสารเนือ่งจากความรอ้น

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนน 

การสร้างรางรถไฟ การทำาเทอร์มอมิเตอร์
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ชั้น รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว ๒.๓ ม.๑/ ๕. วิเคราะห์สถานการณ์

การถ่ายโอนความร้อนและ

คำานวณปริมาณความร้อน

ที่ถ่ายโอนระหว่างสสาร

จนเกิดสมดุลความร้อนโดย

ใช้สมการ 

Q_(สูญเสีย )=Q_ได้รับ

• ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังสสาร

ท่ีมอีณุหภมูติำา่กว่าจนกระท่ังอณุหภูมขิองสสาร ท้ังสองเท่ากนั 

สภาพทีส่สารทัง้สอง มอุีณหภมูเิท่ากนั เรยีกว่าสมดลุความร้อน

• เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิต่างกัน

จนเกิดสมดุลความร้อน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่ง

จะเท่ากบัความร้อนทีล่ดลงของอกีสสารหนึง่ ซึง่เป็นไปตามกฎ 

การอนุรักษ์พลังงาน

ว ๒.๓ ม.๑/๖

ว ๒.๓ ม.๑/๗

๖. สรา้งแบบจำาลองทีอ่ธบิาย

การถ่ายโอนความร้อนโดย

การนำาความร้อน 

การพาความร้อน การแผ่รังสี

ความร้อน

๗. ออกแบบ เลือกใช้และ

สร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา

ในชวีติประจำาวนัโดยใชค้วาม

รู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน

ความร้อน

• การถ่ายโอนความร้อนมี ๓ แบบ คือ การนำาความร้อน 

การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน การนำาความร้อน

เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง

ไม่เคลื่อนที่การพาความร้อนเป็นการ ถ่ายโอนความร้อนที่

อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสี

ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

• ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น การเลือกใช้วัสดุ           

เพื่อนำามาทำาภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อเก็บความร้อน หรือ

การออกแบบระบบระบายความร้อนในอาคาร
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย   

การแบ่งชั้นบรรยากาศและ         

เปรียบเทียบประโยชน์ของ

บรรยากาศแต่ละชั้น

• โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้

สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศในการ

แบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่ง

ได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 

โดยทัว่ไปนกัวทิยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การเปลีย่นแปลง

อุณหภูมิตามความสูง แบ่งบรรยากาศได้เป็น

๕ ชัน้ ได้แก่ ชัน้โทรโพสเฟียร์ ชัน้สตราโตสเฟียร์ ช้ัน

มีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟียร์

• บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแตก

ต่างกันโดย ชั้นโทรโพสเฟียร์ 

มีปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศท่ีสำาคัญต่อการดำารง

ชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์ 

ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่

ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์

ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา ให้เกิดการเผา

ไหม้กลายเป็นวตัถขุนาดเลก็ลดโอกาสทีจ่ะทำาความ

เสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก 

ช้ันเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุและชั้น

เอกโซสเฟียร์เหมาะสำาหรับการโคจรของดาวเทียม

รอบโลกในระดับตำ่า

ว ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของลม

ฟา้อากาศ จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้

• ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่ง

ของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ 

อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น 

เมฆ และหยาดนำ้าฟ้า โดยหยาดนำ้าฟ้าที่พบบ่อย

ในประเทศไทย ได้แก่ ฝน องค์ประกอบ

ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และ

ลกัษณะพ้ืนผวิโลกส่งผลต่ออณุหภูมอิากาศ อณุหภมูิ

อากาศและปริมาณไอนำ้าส่งผลต่อความชื้น 

ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้น และลม

ส่งผลต่อเมฆ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ว ๓.๒ ม.๑/๓ ๓. เปรียบเทียบ

กระบวนการเกิดพายุฝน

ฟ้าคะนองและพายุหมุน

เขตร้อน และผลที่มีต่อ

สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

รวมทั้งนำาเสนอแนวทาง

การปฏิบัติตนให้เหมาะ

สม และปลอดภัย

• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มีอุณหภูมิและ

ความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับความสูงที่มีอุณหภูมิตำ่าลง 

จนกระทั่งไอนำ้าในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองนำ้า 

และเกิดต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนอง ทำาให้

เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า  ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่นำ้ามีอุณหภูมิสูง 

ตัง้แต่ ๒๖-๒๗ องศาเซลเซยีสขึน้ไป ทำาให้อากาศทีม่อีณุหภมูแิละ

ความชืน้สงู บรเิวณนัน้เคลือ่นทีสู่งขึน้อย่างรวดเรว็เป็นบรเิวณกว้าง 

อากาศจากบริเวณอ่ืนเคลื่อนเข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหา

ศูนย์กลางของพายุ ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน

เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงท่ีสุด พายุหมุนเขตร้อนทำาให้

เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร 

การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย

ว ๓.๒ ม.๑/๔ ๔. อธิบายการพยากรณ์

อากาศ และพยากรณอ์ากาศ

อย่างง่ายจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้

• การพยากรณอ์ากาศเปน็การคาดการณล์มฟา้อากาศทีจ่ะเกดิขึน้ 

ในอนาคต โดยมีการตรวจวัดองค์ประกอบ ลมฟ้า อากาศ 

การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบลม ฟ้า อากาศ 

ระหว่างพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำาพยากรณ์อากาศ

ว ๓.๒ ม.๑/๕ ๕. ตระหนักถึงคุณค่า

ของการพยากรณ์อากาศ

โดยนำาเสนอแนวทาง

การปฏบิตัตินและการใช้

ประโยชน์จาก

คำาพยากรณ์อากาศ

• การพยากรณ์อากาศสามารถนำามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น 

การใช้ชีวิตประจำาวัน การคมนาคม การเกษตร การป้องกันและ

เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ว ๓.๒ ม.๑/๖ ๖. อธิบายสถานการณ์

และผลกระทบการ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก

จากข้อมูลที่รวบรวมได้

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัย

ทางธรรมชาติแต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการ

ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจก

ที่ถูกปลดปล่อยมากที่สุด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน

ว ๓.๒ ม.๑/๗ ๗. ตระหนกัถงึผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก โดยนำาเสนอ 

แนวทางการปฏิบัติตน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การหลอมเหลวของนำ้าแข็ง 

ขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรนำ้า 

การเกดิโรคอบัุตใิหม่และอบุตัซิำา้ และการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

ท่ีรุนแรงข้ึน มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้

สถานการณ์ดังกล่าว  ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ 

แนวทางการลดกจิกรรมท่ีส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ว ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลัก

ของเทคโนโลยีในชีวิต

ประจำาวันและวิเคราะห์

สาเหตุหรอืปจัจยัทีส่ง่ผล

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

• เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้

ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการ 

หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

• ระบบทางเทคโนโลยีเป็นกลุ่มของส่วนต่างๆ ตั้งแต่สองส่วน

ขึน้ไปประกอบเขา้ด้วยกันและทำางานรว่มกัน เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงค ์

โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย

ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 

ทีส่มัพนัธก์นั นอกจากนีร้ะบบทางเทคโนโลยอีาจมีขอ้มลูยอ้นกลบั

(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่ง

การวเิคราะห์ระบบทางเทคโนโลยชีว่ยให้เขา้ใจ องคป์ระกอบและ

การทำางานของเทคโนโลยีรวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยี

ทำางานได้ตามต้องการ

• เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั 

ซึง่มสีาเหตหุรอืปจัจยัมาจากหลายดา้น เชน่ ปญัหาความตอ้งการ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม

ว ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือความ

ตอ้งการในชวีติประจำาวัน 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหา

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำาวันพบได้จากหลาย

บริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น การเกษตร การอาหาร

• การแก้ปัญหาจำาเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้

จากศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทาง

การแก้ปัญหา
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ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น

นำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

ให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและ

ดำาเนินการแก้ปัญหา

• การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและตดัสนิใจเลอืกขอ้มลู

ที่จำาเป็นโดยคำานึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่

ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้

หลากหลายวธิ ีเชน่ การรา่งภาพ การเขยีนแผนภาพ 

การเขียนผังงาน

• การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางาน

ก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำางานสำาเร็จ

ไดต้ามเปา้หมายและลดขอ้ผดิพลาดของการทำางาน

ที่อาจเกิดขึ้น

ว ๔.๑ ม.๑/๔ ๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุ

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง

หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ

ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา

ข้อบกพร่อง และดำาเนนิการปรบัปรงุโดยอาจทดสอบ

ซำ้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานและ

ชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี 

เช่น การเขียนรายงาน การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน 

การจัดนิทรรศการการนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

ว ๔.๑ ม.๑/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้า 

หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา 

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

และปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 

โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้า

อเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ LED บซัเซอรม์อเตอรว์งจรไฟฟา้

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือ

พัฒนาวิธีการ มีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง 

เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ว ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้

แนวคดิเชงินามธรรมเพือ่แกป้ญัหา 

หรืออธิบายการทำางาน

ที่พบในชีวิตจริง

• แนวคดิเชงินามธรรม เปน็การประเมนิความสำาคญั 

ของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ ส่วนที่เป็น

สาระสำาคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำาคัญ

• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนามตาม

พื้นที่ที่กำาหนด โดยหญ้าหนึ่งผืน  มีความกว้าง ๕๐ 

เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้าทั้งหมด 

กี่ผืน          

ว ๔.๒ ม.๑/๒ ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม

อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

• การออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมกีารใช้ตวัแปร

เงื่อนไขวนซำ้า

• การออกแบบอลักอริทมึเพือ่แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรม

ในการออกแบบ เพ่ือให้การแก้ปัญหามปีระสทิธิภาพ

• การแก้ปัญหาอยา่งเป็นข้ันตอนจะช่วยให้แกป้ญัหา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม เชน่ Scratch, 

python, java, c

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ 

การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำานวณหาพื้นที่ โปรแกรม

คำานวณดัชนีมวลกาย

ว ๔.๒ ม.๑/๓ ๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

ประมวลผล ประเมินผล 

นำาเสนอข้อมูล และสารสนเทศ

ตามวตัถปุระสงคโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร์

หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่

หลากหลาย

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

ประมวลผลสร้างทางเลือก ประเมินผลจะทำาให้ได้

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การประมวลผล เป็นการกระทำากับข้อมูล 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์

ต่อการนำาไปใช้งาน สามารถทำาได้หลายวิธี เช่น 

คำานวณอัตราส่วน คำานวณค่าเฉลี่ย

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบอินเทอร์เน็ต

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง

ทางเลือก ประเมินผล นำาเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ • ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น 

ตม้ไข่ใหต้รงกับพฤตกิรรมการบริโภค ค่าดชันมีวลกาย 

ของคนในท้องถ่ิน การสร้างกราฟ ผลการทดลอง

และวิเคราะห์แนวโน้ม

ว ๔.๒ ม.๑/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย ใช้สื่อและ

แหล่งข้อมูลตามข้อกำาหนด

และข้อตกลง

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์

• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

• การพิจารณาความเหมาะสม ของเนื้อหา เช่น 

ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่น

อย่างหยาบคาย

• ข้อตกลง ข้อกำาหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูล

ต่างๆ เช่น Creative commons



75

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑     ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                          
เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์  เปรียบเทียบ หน้าที่ รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปร่างกับการทำาหน้าที่ของเซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซิส ความสำาคัญของการสังเคราะห์

ด้วยแสง การถ่ายเรณูการปฏิสนธิของพืชดอก ความสำาคัญของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ความสำาคัญของ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์  สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โครงสร้าง

อะตอม การจดัเรยีงอนภุาค แรงยดึเหนีย่วระหว่างอนภุาคการเคลือ่นท่ีของอนภุาค ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ความสมัพันธ์

ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิ และ      

สารผสม โดยใช้แบบจำาลองและหลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้              

ในการเลือกใช้ปุ๋ย วิธีการขยายพันธุ์พืช 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำาคัญ

ของพืชและสัตว์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะธาตุกัมมันตรังสี มีการใช้

ทกัษะชวีติในการนำาความรูไ้ปใช้อธบิายสิง่ทีพ่บในชวีติประจำาวนัเพือ่ใช้สารอย่างปลอดภยั มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้มุ่งมัน่ในการทำางาน 

ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ว ๑.๒ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๑/๖    ม.๑/๗    ม.๑/๘    ม.๑/๙  

 ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑  ม.๑/๑๒  ม.๑/๑๓  ม.๑/๑๔  ม.๑/๑๕  ม.๑/๑๖  ม.๑/๑๗  ม.๑/๑๘

 ว ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕  ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙  ม.๑/๑๐

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒   ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำานวน ๑ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ คำานวณ ปริมาณความร้อนที่ทำาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ 

Q=mc∆t  และ Q=mL การถ่ายโอนความร้อนจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Q
สูญเสีย

=Q
ที่ได้รับ

 การขยายตัว หรือหดตัว 

ของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี  

ความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การแบ่งชั้นบรรยากาศ กระบวนการเกิดพายุ      ฝน

ฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลม ฟ้า อากาศ การพยากรณ์อากาศ 

สถานการณแ์ละผลกระทบการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกทีม่ตีอ่สิง่มชีวิีตและสิง่แวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการทำางาน บทบาทของ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำางาน อำานวยความสะดวก และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 

เครื่องมือวัดและการสร้างแบบจำาลอง 

 สร้างชิน้งานทีเ่กดิจากการเรยีนรูเ้รือ่งของกลไกลไฟฟา้ อิเลก็ทรอนกิส ์นำาเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สร้างงานกราฟิก ออกแบบอัลกอริทึม ใช้โปรแกรมจากซอฟต์แวร์อย่างง่ายหรือที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้          

ในการทำางานด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันทางวิทยาศาสตร์หรืออธิบายการทำางานที่พบ      

ในชีวิตจริง

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง                       

ภูมิอากาศโลก การเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงประโยชน์ของการหด 

และขยายตัวของสสาร การถ่ายโอนความร้อนมา การใช้ทักษะชีวิตในการนำาความรู้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันหรือ

อธิบาย การทำางานที่พบในชีวิตจริง มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ว ๒.๒ ม.๑/๑

 ว ๒.๓ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗

 ว ๓.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗

 ว ๔.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕

 ว ๔.๒      ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๒๔  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ว ๑.๒ ม.๒/๑

ว ๑.๒ ม.๒/๒

ว ๑.๒ ม.๒/๓

๑. ระบอุวยัวะและบรรยายหนา้ที่

ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ในระบบหายใจ

๒. อธิบายกลไกการหายใจ

เข้าและออก โดยใช้แบบจำาลอง

รวมทั้งอธิบายกระบวนการ

แลกเปลี่ยนแก๊ส

๓. ตระหนักถึงความสำาคัญของ

ระบบหายใจโดยการบอกแนวทาง

ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ

หายใจให้ทำางานเป็นปกติ

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ท่อ

ลม ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง

• มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย 

เพื่อนำาไปใช้ในเซลล์และหายใจออก เพื่อกำาจัด

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย

• อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน

ช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางานของกะบังลม 

และกระดูกซี่โครง

• การแลกเปลีย่นแก๊สออกซเิจนกับแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์

ในร่างกาย เกดิข้ึนบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลอืดฝอย

ที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ

• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และการ

เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรคอาจทำาให้

เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอด

ลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำาหน้าที่

เป็นปกติ

ว ๑.๒ ม.๒/๔

ว ๑.๒ ม.๒/๕

๔. ระบอุวยัวะและบรรยายหนา้ที่

ของอวยัวะในระบบขับถา่ยในการ

กำาจัดของเสียทางไต

๕. ตระหนักถึงความสำาคัญของ

ระบบขับถา่ยในการกำาจัดของเสยี

ทางไต โดยการบอก

แนวทางในการปฏิบัติตน

ที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย

ทำาหน้าที่ได้อย่างปกติ

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต 

กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต ทำาหน้าที่ 

กำาจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้ง

สารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสาร

ที่มีมากหรือน้อยเกินไป เช่น นำ้าโดยขับออกมาในรูปของ

ปัสสาวะ

• การเลือกรับประทานอาหาร ที่เหมาะสม เช่น 

รับประทานอาหารท่ีไม่มีรสเค็มจัด การดื่มนำ้าสะอาด

ให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำา

หน้าที่ได้อย่างปกติ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๑.๒ ม.๒/๖ ๖. บรรยายโครงสร้างและหน้าท่ี

ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจหลอดเลือด 

และเลือด

• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น ๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจ

ห้องบน ๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบน 

และหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น

ว ๑.๒ ม.๒/๗ ๗. อธิบายการทำางานของระบบ

หมนุเวยีนเลอืดโดยใชแ้บบจำาลอง

• หลอดเลอืด แบ่งเป็น หลอดเลอืด อารเ์ตอร ีหลอดเลอืด

เวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน

• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลตและ

พลาสมา

• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำาให้เลือดหมุนเวียน

และลำาเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอื่นๆ ไปยัง 

อวัยวะและเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย

• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจ

ไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือด

และลำาเลยีงกลับเขา้สูห่วัใจและถกูสง่ไปแลกเปลีย่นแกส๊

ที่ปอด

ว ๑.๒ ม.๒/๘ ๘. ออกแบบการทดลองและ

ทดลองในการเปรียบเทียบ

อัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติ 

และหลังทำากิจกรรม

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตรา 

การเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำากิจกรรม

ตา่งๆ จะแตกต่างกนั สว่นความดนัเลอืด ระบบหมนุเวียน

เลือดเกิดจากการทำางานของหัวใจและหลอดเลือด
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ว ๑.๒ ม.๒/๙ ๙. ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของระบบหมุนเวียนเลือด

โดยการ บอกแนวทางในการ

ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ

หมนุเวยีนเลอืดใหท้ำางานเป็นปกติ

• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกัน

ในแต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

จะส่งผลทำาให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ

• การออกกำาลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร 

การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ 

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ

หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ

ว ๑.๒ ม.๒/๑๐

ว ๑.๒ ม.๒/๑๑

๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยาย

หนา้ทีข่องอวยัวะในระบบประสาท 

ส่วนกลางในการควบคุมการ

ทำางานต่างๆ ของร่างกาย

๑๑. ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของระบบประสาทโดยการบอก

แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง

การป้องกันการกระทบกระเทือน

และอนัตรายต่อสมองและไขสนัหลัง

• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและ

ไขสันหลัง จะทำาหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็น

ระบบประสาทรอบนอกในการควบคุมการทำางาน

ของอวัยวะต่างๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม 

เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

• เมือ่มสีิง่เรา้มากระตุ้นหนว่ยรบัความรูส้กึ จะเกดิกระแส

ประสาทสง่ไปตามเซลลป์ระสาทรบัความรูส้กึไปยงัระบบ

ประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์

ประสาทสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ

• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและ 

มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควร

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง 

หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลรักษาระบบ

ประสาทให้ทำางานเป็นปกติ

ว ๑.๒ ม.๒/๑๒

ว ๑.๒ ม.๒/๑๓

๑๒. ระบอุวยัวะและบรรยายหนา้ท่ี 

ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของ

เพศชายและเพศหญิงโดยใช้

แบบจำาลอง

๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศ

ชายและเพศหญิงที่ควบคุม

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว     

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ 

ที่ทำาหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำาหน้าที่

ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำาหน้าที่

สร้างเซลล์อสุจิ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๑.๒ ม.๒/๑๔ ๑๔. ตระหนกัถึงการเปลีย่นแปลง

ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

โดยการดูแลรักษาร่างกายและ

จิตใจของตนเองในช่วงที่มี

การเปลี่ยนแปลง

• ฮอร์โมนเพศ ทำาหน้าที่ควบคุมการแสดงออก

ของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่ 

การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และ

เซลล์อสุจิ จะทำาให้เกิดการตั้งครรภ์

ว ๑.๒ ม.๒/๑๕

ว ๑.๒ ม.๒/๑๖

ว ๑.๒ ม.๒/๑๗

๑๕. อธิบายการตกไข่ การมี

ประจำาเดือน การปฏิสนธิและ

การพัฒนาของไซโกต จนคลอด

เป็นทารก

๑๖. เลือกวิธีการคุมกำาเนิด   

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์    

ที่กำาหนด

๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบ

ของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

โดยการประพฤติตน

ให้เหมาะสม

• การมีประจำาเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่ 

โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ

ฮอร์โมนเพศหญิง

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิ

กบัเซลลอ์สจิุจะทำาใหไ้ด้ไซโกต ไซโกตจะเจรญิเปน็เอม็บรโิอ 

และฟตีสัจนกระทัง่คลอดเปน็ทารก แตถ่า้ไมม่กีารปฏสินธ ิ

เซลล์ไข่จะสลายตัวผนังด้านในมดลูก รวมทั้งหลอดเลือด

จะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า ประจำาเดือน

• การคุมกำาเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ 

โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิ หรือไม่ให้มีการฝังตัว

ของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 

การกินยาคุมกำาเนิด

ว ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายการแยกสารผสม

โดยการระเหยแห้ง การตกผลึก 

การกลัน่อยา่งงา่ย โครมาโทกราฟี

แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัว

ทำาละลาย โดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำาได้หลายวิธี 

ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้นๆ การระเหยแห้งใช้

แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็ง

ในตวัทำาละลายทีเ่ปน็ของเหลว โดยใชค้วามรอ้นระเหยตัว 

ทำาละลายออกไปจนหมด เหลือแตต่วัละลาย การตกผลกึ

ใชแ้ยกสารละลายทีป่ระกอบดว้ยตวัละลายทีเ่ปน็ของแขง็
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. แยกสารโดยการระเหยแห้ง 

การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย 

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

การสกัดด้วยตัวทำาละลาย

ในตัวทำาละลายที่เป็นของเหลว โดยทำาให้สารละลาย

อิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำาละลายระเหยออกไปบางส่วน 

ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมาการกลั่นอย่างง่าย 

ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วย ตัวละลาย 

และตัวทำาละลายที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมาก

วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย 

โดยให้ความร้อนกับสารละลาย ของเหลวจะเดือดและ

กลายเป็นไอ แยกจากสารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็น

ของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอ

จะคงที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสาร

ผสมทีม่ปีรมิาณน้อย โดยใช้แยกสารทีม่สีมบตักิารละลาย  

ในตัวทำาละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน

ทำาให้สารแต่ละชนิด เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน

สารจึงแยกออกจากกันได้อัตราส่วน ระหว่างระยะทางที่สาร 

องค์ประกอบแต่ละชนดิเคลือ่นทีไ่ด้บนตวัดดูซับกบัระยะ

ทางที่ตัวทำาละลายเคลื่อนที่ได้เป็นค่าเฉพาะตัวของสาร

แต่ละชนิดในตัวทำาละลายและตัวดูดซับหนึ่งๆ การสกัด

ด้วยตัวทำาละลายเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติ

การละลายในตัวทำาละลายที่ต่างกัน โดยชนิดของตัว

ทำาละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้ 

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอนำ้า ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย 

ไม่ละลายนำ้าและไม่ทำาปฏิกิริยากับนำ้าออกจากสารที่

ระเหยยาก โดยใช้ไอนำ้าเป็นตัวพาเป็นตัวพา



82

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. นำาวิธีการแยกสารไปใช้ 

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร์

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร 

บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้

กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำาไปใช้ 

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันหรือปัญหาที่พบ

ในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- ระบุปัญหาในชีวติประจำาวนัท่ีเก่ียวกบัการแยกสาร

โดยใชส้มบัตทิางกายภาพ หรอืนวตักรรมทีต่อ้งการ

พัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเก่ียวกับการแยกสาร 

โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหา

ที่ระบุ หรือนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม

ท่ีเก่ียวกับการแยกสาร ในสารผสม โดยใช้สมบัติ

ทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทาง

วิศวกรรม รวมท้ังกำาหนดและควบคุมตัวแปรอย่าง

เหมาะสม ครอบคลุม

- วางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

นวตักรรม รวบรวมข้อมลู จดักระทำาข้อมลูและเลือก

วธิกีารสือ่ความหมายทีเ่หมาะสมในการนำาเสนอผล

- ทดสอบ ประเมนิผล ปรบัปรงุวธีิการแกปั้ญหาหรอื

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ที่รวบรวมได้

- นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม

ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้โดยใช้วิธีการสื่อสารที่

เหมาะสมและน่าสนใจ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๑ ม.๒/ ๔. ออกแบบการทดลองและ

ทดลองในการอธิบายผลของ

ชนิดตัวละลายชนิดตัวทำาละลาย

อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้

ของสาร รวมทั้งอธิบายผล

ของความดันที่มีต่อสภาพ

ละลายได้ของสาร โดยใช้

สารสนเทศ

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวและ

แก๊ส สารละลายประกอบด้วยตวัทำาละลายและตวัละลาย 

กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มี

ปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำาละลาย กรณีสารละลาย

เกดิจากสารท่ีมสีถานะต่างกนัสารทีม่สีถานะเดยีวกันกบั

สารละลายจัดเป็นตัวทำาละลาย

• สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัว

ทำาละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่งๆ เรียกว่า 

สารละลายอิ่มตัว

• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำาละลาย เป็นค่าที่บอก 

ปริมาณของสารท่ีละลายได้ในตัวทำาละลาย ๑๐๐ กรัม 

จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่งๆ 

สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถในการ

ละลายได้ของตวัละลายในตวัทำาละลาย ซึง่ความสามารถ

ในการละลายของสารข้ึนอยู่กับชนิดของตัวทำาละลาย

และตัวละลาย อุณหภูมิและความดัน

• สารชนิดหนึ่งๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันในตัวทำา

ละลายทีแ่ตกต่างกัน และสารต่างชนดิกันมสีภาพละลาย

ได้ในตัวทำาละลายหนึ่งๆ ไม่เท่ากัน

• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้        

ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพ

การละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดย

เมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้จะสูงขึ้น

• ความรูเ้กีย่วกบัสภาพละลายได้ของสาร เมือ่เปลีย่นแปลง 

ชนิดตัวละลาย ตัวทำาละลาย และอุณหภูมิสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน เช่น การทำานำ้าเชื่อมเข้ม

ข้นการสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณมากที่สุด
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๑ ม.๒/๕

ว ๒.๑ ม.๒/๖

๕. ระบุปริมาณตัวละลายใน

สารละลาย ในหน่วยความเข้มข้น

เป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร 

มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร

๖. ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การนำาความรู้เรื่องความเข้มข้น

ของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการ

ใช้สารละลายในชีวิตประจำาวัน 

อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ

ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น

มีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ 

ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวลและมวลต่อปริมาตร

• รอ้ยละโดยปรมิาตรตอ่ปรมิาตร เปน็การระบปุรมิาตรตวั

ละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย ปริมาตรเดียวกัน นิยม

ใช้กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส

• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัวละลาย

ในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย มวลเดียวกันนิยมใช้กับ

สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง

• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล

ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร 

นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง

ในตัวทำาละลายที่เป็นของเหลว

• การใช้สารละลายในชีวิตประจำาวัน ควรพิจารณา

จากความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์

ของการใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม

ว ๒.๒ ม.๒/๑

ว ๒.๒ ม.๒/๒

๑. พยากรณ์การเคลื่อนที่ 

ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์

ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำา 

ต่อวัตถุในแนวเดียวกันจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและ

แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรง

ที่กระทำาต่อวัตถุในแนวเดียวกัน

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายๆ 

แรงกระทำาต่อวัตถุแล้ว แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุ

มีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้า

แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุจะ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. ออกแบบการทดลองและ

ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ

อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดัน

ของของเหลว

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทำาต่อ

วตัถใุนทกุทิศทาง โดยแรงทีข่องเหลวกระทำา ตัง้ฉากกบั

ผวิวตัถตุ่อหนึง่หน่วยพืน้ทีเ่รยีกว่าความดนัของของเหลว

• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความลึก 

จากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณที่ลึกลงไป

จากระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น ความดันของ

ของเหลวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า

จะมีนำ้าหนักของของเหลวด้านบนกระทำามากกว่า

ว ๒.๒ ม.๒/๔ ๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม 

การลอยของวตัถ ุในของเหลวจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก

ของเหลวกระทำาต่อวัตถุโดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจม

หรือการลอย ของวัตถุขึ้นกับนำ้าหนักของวัตถุและ

แรงพยุง ถ้านำ้าหนักของวัตถุ

ว ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. เขียนแผนภาพแสดงแรง

ที่กระทำาต่อวัตถุในของเหลว

แรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน 

วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว แต่ถ้านำ้าหนักของ

วัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม

ว ๒.๒ ม.๒/๖ ๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและ

แรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน

เชิงประจักษ์

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส

ของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้า

ออกแรงกระทำาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่

แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ 

เรียกแรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุกำาลังเคลื่อนที่

แรงเสียดทานก็จะทำาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือ

หยุดนิ่ง เรียกแรงเสียดทานจลน์

ว ๒.๒ ม.๒/๗ ๗. ออกแบบการทดลองและทดลอง 

ด้วยวิธีที่เหมาะสม ในการอธิบาย

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของ

แรงเสียดทาน

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขึ้นกับ 

ลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก

ระหว่างผิวสัมผัส
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ว ๒.๒ ม.๒/๘

ว ๒.๒ ม.๒/๙

๘. เขียนแผนภาพแสดงแรง

เสียดทานและแรงอื่นๆ        

ที่กระทำาต่อวัตถุ 

๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน

โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

และเสนอแนะวิธีการ 

ลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็น

ประโยชน์ต่อการทำากิจกรรม

ในชีวิตประจำาวัน

• กิจกรรมในชีวิตประจำาวันบางกิจกรรมต้องการ

แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดนำ้า การใช้

แผ่นกันลื่นในห้องนำ้า บางกิจกรรมไม่ต้องการ

แรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น การใช้นำ้ามัน

หล่อลื่นในเครื่องยนต์

• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำาวันได้

ว ๒.๒ ม.๒/๑๐ ๑๐. ออกแบบการทดลองและ

ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ

อธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุ

อยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน 

และคำานวณโดยใชส้มการ M = Fl

• เมื่อมีแรงที่กระทำาต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลาง 

มวลของวัตถุจะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำาให้วัตถุ

หมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น

• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรง ที่กระทำาต่อวัตถุ

กบัระยะทางจากจดุหมนุไปต้ังฉากกับแนวแรง เมือ่ผลรวม

ของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์วัตถุ  จะอยู่ในสภาพ

สมดุลต่อการหมุน  โดยโมเมนต์ของแรงในทิศ

ทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรง

ในทิศตามเข็มนาฬิกา

• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน

ทีใ่ชห้ลกัการโมเมนตข์องแรง ความรูเ้รือ่งโมเมนตข์องแรง

สามารถนำาไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้

ว ๒.๒ ม.๒/๑๑

ว ๒.๒ ม.๒/๑๒

๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของ

สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าและ

สนามโน้มถ่วง และทิศทาง

ของแรงที่กระทำาต่อวัตถุที่อยู่

ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่

รวบรวมได้

๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง

แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและ

แรงโน้มถ่วงที่กระทำาต่อวัตถุ

• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบแรงโน้มถ่วง

ที่กระทำาต่อวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหา

วัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง

• วตัถทุีม่ปีระจไุฟฟา้จะมสีนามไฟฟา้อยูโ่ดยรอบแรงไฟฟา้

ท่ีกระทำาต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจาก

วัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า

• วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ

แรงแม่เหล็กที่กระทำาต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหา

หรือออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ว ๒.๒ ม.๒/๑๓

ว ๒.๒ ม.๒/๑๔

๑๓. อธิบายและคำานวณอัตราเร็ว 

และความเร็วของการเคล่ือนที่

ของวัตถุ โดยใช้สมการและจาก

หลักฐาน เชิงประจักษ์

๑๔. เขียนแผนภาพแสดงการ 

กระจัดและความเร็ว

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำาแหน่งของวัตถุ

เทยีบกบัตำาแหน่งอ้างองิ โดยมีปรมิาณทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เคลื่อนที่ซึ่งมีทั้ง ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 

เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณ 

สเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว 

ปริมาณเวกเตอร์เป็นปรมิาณท่ีมท้ัีงขนาดและทิศทาง เช่น 

การกระจัด ความเร็ว

• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร

โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดง

ทิศทางของเวกเตอร์นั้นๆ

• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์โดยระยะทางเป็น

ความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้

• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์โดยการกระจัด 

มีทิศช้ีจากตำาแหน่งเริ่มต้นไปยังตำาแหน่งสุดท้ายและมี

ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองตำาแหน่งนั้น

• อตัราเรว็เป็นปรมิาณสเกลาร์โดยอตัราเรว็เป็นอตัราส่วน

ของระยะทางต่อเวลา

• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของการ

กระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัด

ต่อเวลา 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๓ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์สถานการณ์และ

คำานวณเกี่ยวกับงานและกำาลัง

ที่เกิดจากแรงที่กระทำา ต่อวัตถุ

โดยใช้สมการและจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้

• เมื่อออกแรงกระทำาต่อวัตถุแล้วทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ 

โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงาน 

งานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและ

ระยะทางในแนวเดียวกับแรง

ว ๒.๓ ม.๒/๒

ว ๒.๓ ม.๒/๓

๒. วิเคราะห์หลักการทำางานของ

เครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้

๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย 

โดยบอกประโยชน์และการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

• งานที่ทำาในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำาลังหลักการ

ของงานนำาไปอธิบายการทำางานของเครื่องกล 

อยา่งงา่ยไดแ้ก่คานพืน้เอยีงรอกเดีย่ว ลิม่ สกร ูลอ้ และเพลา  

ซึ่งนำาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

ว ๒.๓ ม.๒/๔ ๔. ออกแบบและทดลอง ด้วยวิธี

ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่

มผีลต่อพลังงานจลนแ์ละพลงังาน

ศักย์โน้มถ่วง

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุ ที่เคลื่อนที่

พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและ

อตัราเรว็ สว่นพลงังานศกัยโ์นม้ถว่งเกีย่วขอ้งกบัตำาแหนง่

ของวัตถุ จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและตำาแหน่ง

ของวัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงาน

ศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ พลังงานศักย์โน้มถ่วง

เป็นพลังงานกล

ว ๒.๓ ม.๒/๕ ๕. แปลความหมายข้อมูลและ

อธบิายการเปลีย่นพลงังานระหวา่ง 

พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 

ของวัตถุ โดยพลังงานกลของวัตถุ

มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้

• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานจลน์ 

เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์

ของวัตถุหนึ่งๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้โดยผลรวม

ของพลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานจลน์มีค่าคงตัว 

นั่นคือพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ว ๒.๓ ม.๒/๖ ๖. วิเคราะห์สถานการณ์และ

อธิบายการเปลี่ยนและ

การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎ

การอนุรักษ์พลังงาน

• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัว ซึ่งอาจเปลี่ยน

จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น พลังงาน

กลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็น

พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานแสง 

เนื่องมาจากแรงเสียดทาน พลังงานเคมีในอาหาร

เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ไปใช้ในการทำางานของสิ่งมีชีวิต

• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีกระบบ

หนึ่ง หรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้ เช่น 

การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสาร การถ่ายโอน

พลังงานของการสั่นของแหล่งกำาเนิดเสียงไปยัง

ผู้ฟัง ทั้งการเปลี่ยนพลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน

พลังงานรวมทั้งหมด มีค่าเท่าเดิมตามกฎการอนุรักษ์

พลังงาน

ว ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. เปรียบเทียบกระบวน 

การเกิดสมบัติและการใช้

ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผล

กระทบจากการใช้เชื้อเพลิง

ซากดึกดำาบรรพ์จากข้อมูล 

ที่รวบรวมได้

• เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยกระบวนการทางเคมี

และธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์  ได้แก่ ถ่านหิน 

หนินำา้มนั และปิโตรเลยีม ซึง่เกดิจากวตัถตุ้นกำาเนดิ และ

สภาพแวดล้อม การเกิดที่แตกต่างกันทำาให้ได้ชนิดของ

เชื้อเพลิง ซากดึกดำาบรรพ์ที่มีลักษณะสมบัติและ

การนำาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำาหรับปิโตรเลียม 

จะต้องมีการผ่านการกลั่นลำาดับส่วนก่อนการใช้งาน

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 

เชือ้เพลงิซากดกึดำาบรรพ์ เป็นทรพัยากรทีใ่ช้แล้วหมดไป

เนือ่งจากต้องใช้เวลานานหลายล้านปี จึงจะเกดิขึน้ใหม่ได้

ว ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. แสดงความตระหนักถึง

ผลจากการใช้เชื้อเพลิง

ซากดึกดำาบรรพ์ โดยนำาเสนอ

แนวทางการใช้เชื้อเพลิง

ซากดึกดำาบรรพ์

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ในกิจกรรมต่างๆ 

ของมนษุยจ์ะทำาให้เกดิมลพษิทางอากาศ ซ่ึงสง่ผลกระทบ

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แก๊สบางชนิด

ที่เกิดจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ เช่น 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ ยังเป็น

แก๊สเรือนกระจกซึ่งส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงควรใช้เชื้อเพลิง

ซากดึกดำาบรรพ์
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ม.๒ โดยคำานงึถึงผลท่ีเกดิข้ึนตอ่สิง่มชีีวติและสิง่แวดล้อม 

เชน่ เลอืกใชพ้ลงังานทดแทน หรอืเลอืกใชเ้ทคโนโลยี

ที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์

ว ๓.๒ ม.๒/๓ ๓. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำากัด

ของพลังงานทดแทน  แตล่ะประเภท

จากการรวบรวมขอ้มลูและนำาเสนอ 

แนวทางการใช้พลังงานทดแทน

ที่เหมาะสมในท้องถิ่น

• เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์เป็นแหล่งพลังงาน

ทีส่ำาคญัในกจิกรรมต่างๆ ของมนษุย์เนือ่งจากเช้ือเพลงิ 

ซากดกึดำาบรรพ์มปีรมิาณจำากดัและมกัเพิม่มลภาวะ

ในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้พลังงานทดแทน 

มากขึน้ เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม พลงังาน

นำ้า พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทน

แต่ละชนิด จะมีข้อดีและข้อจำากัดที่แตกต่างกัน

ว ๓.๒ ม.๒/๔ ๔. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย

โครงสร้างภายในโลกตาม

องค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้น

ตามองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก 

ซึ่งอยู่นอกสุด ประกอบด้วยสารประกอบ

ของซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก 

เนื้อโลก คือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึง

แก่นโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบ

ของซิลิกอน แมกนีเซียมและเหล็กและแก่นโลก 

คือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบหลัก 

เป็นเหล็กและนิกเกิลซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะ

แตกต่างกัน

ว ๓.๒ ม.๒/๕ ๕. อธิบายกระบวนการผุพัง

อยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัว 

ของตะกอนจากแบบจำาลองรวมท้ัง

ยกตัวอย่างผลของกระบวนการ 

ดังกล่าวที่ทำาให้ผิวโลกเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

• การผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัว

ของตะกอนเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางธรณีวิทยา ที่ทำาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

เป็นภูมิลักษณ์แบบต่างๆ โดยมีปัจจัยสำาคัญ คือ 

นำ้า ลม ธารนำ้าแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก 

สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี
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 ม.๒ • การผุพังอยู่กับที่คือ การที่หินผุพังทำาลายลง 

ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ ลม ฟ้า อากาศกับนำ้าฝน 

และรวมทั้งการกระทำาของต้นไม้กับแบคทีเรีย 

ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ ซึ่งมีการเพิ่ม

และลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น

• การกร่อน คอื กระบวนการหน่ึงหรอืหลายกระบวนการ 

ที่ทำาให้สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไปหรือกร่อนไป 

โดยมีตัวนำาพาธรรมชาติ คือ ลม นำ้า และธารนำ้าแข็ง 

ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ลม ฟ้า อากาศ สารละลาย 

การครูดถู การนำาพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็น 

กลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด

• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุ

จากการนำาพาของนำ้า ลม หรือธารนำ้าแข็ง

ว ๓.๒ ม.๒/๖ ๖. อธิบายลักษณะของชั้นหน้า

ตัดดินและกระบวนการเกิดดิน

จากแบบจำาลอง รวมทั้งระบุปัจจัย

ที่ทำาให้ดินมีลักษณะและสมบัติ

แตกต่างกัน

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติ ผสมคลุกเคล้า

กับอินทรียวัตถุที่ได้ จากการเน่าเปื่อยของ

ซากพืชซากสัตว์ทับถมเป็นชั้นๆ บนผิวโลก ชั้นดิน 

แบ่งออกเป็นหลายชั้น ขนานหรือเกือบขนาน

ไปกับผิวหน้าดินแต่ละชั้น มีลักษณะแตกต่างกัน

เนือ่งจากสมบตัทิางกายภาพ เคมชีวีภาพและลกัษณะ

อื่นๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว 

ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการสำารวจ

ภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษรภาษา

อังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O,A,E,B,C,R

• ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏ

ให้เห็นเรียงลำาดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด

• ปัจจัยที่ทำาให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ

แตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำาเนิดดิน 

ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ 

และระยะเวลาในการเกิดดิน
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 ม.๒ ว ๓.๒ ม.๒/๗ ๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการ

ของดินโดยใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสมและนำาเสนอ

แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

จากข้อมูลสมบัติของดิน

• สมบัติบางประการของดิน เช่น  เนื้อดิน ความชื้นดิน 

ค่าความเป็น กรด-เบส ธาตุอาหารในดินสามารถ

นำาไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

โดยอาจนำาไปใชป้ระโยชนท์างการเกษตรหรอือืน่ๆ ซึง่ดนิ

ทีไ่มเ่หมาะสมตอ่การทำาการเกษตร เชน่ ดนิจดื ดนิเปรีย้ว 

ดินเค็มและดินดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ

หรอืการใช้ประโยชนจ์ะต้องปรับปรงุใหม้สีภาพเหมาะสม 

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์        

ว ๓.๒ ม.๒/๘ ๘. อธบิายปัจจยัและกระบวนการ

เกิดแหล่งนำ้าผิวดินและแหล่งนำ้า

ใต้ดินจากแบบจำาลอง

• แหล่งนำ้าผิวดินเกิดจากนำ้าฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหล

จากที่สูงลงสู่ที่ตำ่าด้วย แรงโน้มถ่วง การไหลของนำ้าทำาให้

พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องนำ้า เช่น ลำาธาร คลอง 

และแม่นำ้า ซ่ึงร่องนำ้าจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับปริมาณนำ้าฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิด

ดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน 

ความสูงตำ่าของพื้นท่ี เมื่อนำ้าไหลไปยังบริเวณท่ีเป็นแอ่ง 

จะเกดิการสะสมตวัเป็นแหล่งนำา้ เช่น บงึ ทะเลสาบ ทะเล 

และมหาสมุทร

• แหล่งนำา้ใต้ดนิเกดิจากการซมึของนำา้ผวิดินลงไป สะสม

ตวัใต้พืน้โลก ซึง่แบ่งเป็นนำา้ในดนิและนำา้บาดาล นำา้ในดนิ 

เป็นนำ้าท่ีอยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 

ส่วนนำ้าบาดาลเป็นนำ้าที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้

ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปด้วยนำ้า
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 ม.๒ ว ๓.๒ ม.๒/๙ ๙. สร้างแบบจำาลองที่อธิบายการ

ใช้นำ้าและนำาเสนอแนวทาง

การใช้นำ้าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น

ของตนเอง

• แหล่งนำา้ผิวดินและแหล่งนำา้ใต้ดิน ถูกนำามาใช้ในกจิกรรม 

ต่างๆ ของมนุษย์ส่งผลต่อการจัดการ การใช้ประโยชน์

นำ้าและคุณภาพของแหล่งนำ้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

จำานวนประชากร การใช้ประโยชน์ พืน้ท่ีในด้านต่างๆ เช่น 

ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมและการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณนำ้าฝนใน

พืน้ท่ีลุ่มนำา้และแหล่งนำา้ผวิดนิไม่เพยีงพอสำาหรับกจิกรรม

ของมนุษย์ นำ้าจากแหล่งนำ้าใต้ดินจึงถูกนำามาใช้มากขึ้น  

ส่งผลให้ปริมาณนำ้าใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการ

ใช้นำ้าอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจทำาได้โดยการ

จดัหาแหล่งนำา้เพือ่ให้มแีหล่งนำา้เพยีงพอสำาหรบัการดำารง

ชีวิต การจัดสรรและการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การ

อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนำ้า การป้องกันและแก้ไขปัญหา

คุณภาพนำ้า              

ว ๓.๒ ม.๒/๑๐ ๑๐. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย

กระบวนการเกิดและผลกระทบ

ของนำ้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง

ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

• นำ้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

มีกระบวนการเกิดและผลกระทบท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจ

สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

• นำา้ท่วม เกดิจากพืน้ทีห่นึง่ได้รบัปรมิาณนำา้เกนิกว่าทีจ่ะ

กกัเกบ็ได้ ทำาให้แผ่นดนิจมอยูใ่ต้นำา้ โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณ

นำ้าและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่

• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะ

ของคลื่นหรือลม ทำาให้ตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตกทับถม                   

ในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป

บรเิวณท่ีมตีะกอนเคลือ่นเข้ามาน้อยกว่าปริมาณท่ีตะกอน

เคลื่อนออกไปถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
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ม.๒ • ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนท่ีของมวลดินหรือหินจำานวน

มากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น

หลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำาคัญ ได้แก่ ความลาดชันของ

พืน้ที ่สภาพธรณวีทิยา ปรมิาณนำา้ฝน พชืปกคลมุดนิและ

การใช้ประโยชน์พื้นที่

• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่างๆ 

ทีอ่าจเกดิจากการถล่มของโพรงถำา้หนิปนู เกลอืหนิใต้ดนิ

หรือเกิดจากนำ้าพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถำ้าหรื

อธารนำ้าใต้ดิน

• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดินหรือหินร่วน 

เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่

ใต้ช้ันดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติ

หรือโดยการกระทำาของมนุษย์

ว ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. คาดการณ์แนวโน้ม

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น

โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลง 

ของเทคโนโลยี และวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้     

เทคโนโลยีโดยคำานึงถึง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

• สาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม ทำาให้เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา

• เทคโนโลยแีต่ละประเภทมผีลกระทบต่อชีวติ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ข้อดีข้อเสียและตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม

ว ๔.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการ

ในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบ

ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์

ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหา

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น

มหีลายอย่างขึน้กับบรบิท หรอืสถานการณ์ทีป่ระสบ เช่น 

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร การอาหาร

• การระบุปัญหาจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์

ของปัญหา เพื่อสรุปกรอบของปัญหาแล้วดำาเนินการ

สบืค้น รวบรวมข้อมลู ความรูจ้ากศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ว ๔.๑ ม.๒/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร

ที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน

ขัน้ตอนการทำางานและดำาเนนิการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูล

ที่จำาเป็นโดยคำานึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 

งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวธิ ี

เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน

• การกำาหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำางาน

ก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำางานสำาเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางาน

ที่อาจเกิดขึ้น

ว ๔.๑ ม.๒/๔ ๔. ทดสอบ ประเมินผลและ

อธิบายปัญหาหรือ ข้อบกพร่อง

ที่เกิดขึ้นภายใต้ กรอบเงื่อนไข

พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง

แก้ไข และนำาเสนอผลการ

แก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงาน

หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์

ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง 

และดำาเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้

ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานและชิ้นงานหรือ

วิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น 

การเขียนรายงาน การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน 

การจัดนิทรรศการ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ว ๔.๑ ม.๒/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

วสัดุอปุกรณ์ เครือ่งมอืกลไกไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา

หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมและปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 

ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไกไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์บัซเซอร์เฟือง รอก ล้อ 

เพลา

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธี

การมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง

เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ว ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้

แนวคิดเชิงคำานวณในการ

แก้ปัญหา หรือการทำางานที่พบ

ในชีวิตจริง

• แนวคิดเชิงคำานวณ

• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำานวณ

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำาดับความสูง

ให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด

ว ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม

ที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ

แก้ปัญหา

• ตัวดำาเนินการบูลีน

• ฟังก์ชัน

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและ

ฟังก์ชัน

• การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาอาจใช้แนวคิด

เชิงคำานวณในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหามี

ประสิทธิภาพ

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,

python, java, c

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรม ตัดเกรด 

หาคำาตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ว ๔.๒ ม.๒/๓ ๓. อภิปรายองค์ประกอบและ

หลักการทำางานของระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งาน

หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

• องค์ประกอบและหลกัการทำางานของระบบคอมพวิเตอร์

• เทคโนโลยีการสื่อสาร

• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ว ๔.๒ ม.๒/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย มีความ

รับผิดชอบสร้างและแสดงสิทธิ

ในการเผยแพร่ผลงาน

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น 

แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูล

ที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่

• การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น 

ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

• การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน

• การกำาหนดสิทธิการใช้ข้อมูล
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑   ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                                                          
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 เปรียบเทียบ หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก กระบวนการแลกเปลี่ยน

แก๊ส การทำางานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย การกำาจัดของเสียทางไต ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบสืบพันธุ์

ของเพศชายและเพศหญงิ ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญงิทีค่วบคมุการเปลีย่นแปลงของร่างกาย เมือ่เข้าสูว่ยัหนุม่สาว 

การตกไข่ การมปีระจำาเดอืน การปฏิสนธิและการพฒันาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก ปัจจยัท่ีทำาให้ดนิมลีกัษณะและสมบัติ

แตกต่างกันลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของ

ตะกอน ผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งนำ้าผิวดินและ      

แหล่งนำา้ใต้ดนิ กระบวนการเกดิและสมบติัของเชือ้เพลงิซากดกึดำาบรรพ์ ข้อดแีละข้อจำากดัของพลงังานทดแทนแต่ละประเภท     

โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำาลอง 

 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลองและทดลองสร้างแบบจำาลอง ใช้เครื่องมือในการ   

เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะปกติและหลังทำากิจกรรม อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี 

ตรวจวัดสมบัตบิางประการของดิน กระบวนการเกดิและผลกระทบของนำ้าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดนิ

ทรุดการใช้นำ้า และนำาเสนอแนวทางการใช้นำ้าอย่างย่ังยืนในท้องถ่ินของตนเอง การใช้ประโยชน์ดิน จากการรวบรวมข้อมูล 

แปลความหมายและลงข้อสรุป 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิด การแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร             

ให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความสำาคัญในการดูแลรักษาร่างกาย การป้องกันอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย การกำาจัดของเสีย          

ทางไต ระบบประสาทให้ทำางานเป็นปกติ ในการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น     

มกีารใช้ทกัษะชวีติในการดแูลรกัษาร่างกายและจติใจของตนเองในช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงของร่างกายเมือ่เข้าสูว่ยัหนุม่สาว 

เลือกวิธีการคุมกำาเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่กำาหนดการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีความซื่อสัตย์สุจริต         

มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์และคุ่มค่า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ว ๑.๒     ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๑/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐ 

 ม.๒/๑๑   ม.๒/๑๒   ม.๒/๑๓   ม.๒/๑๔   ม.๒/๑๕   ม.๒/๑๖   ม.๒/๑๗

 ว ๓.๒     ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๑/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๒๗  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒               
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 เปรียบเทียบ แยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ           

การสกัดด้วยตัวทำาความเข้มข้นของการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์แรงพยุง การจม การลอยของวัตถุ                           

แรงเสยีดทานสถติ แรงเสยีดทานจลน์ แหล่งของแรงสนามแม่เหลก็สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง ทศิทางและขนาดของแรงทีก่ระทำา

ต่อวัตถใุนแต่ละสนาม อตัราเรว็และความเรว็ของการเคลือ่นท่ีของวตัถุ   โดยใช้สมการ V=s/t และ/t  การกระจดัและความเรว็

งานและกำาลังท่ีเกิดจากแรงที่กระทำาต่อวัตถุโดยใช้สมการ W=Fs และ P =  tw หลักการทำางานของเครื่องกลอย่างง่าย        

การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลงังานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลงังานกลของวตัถุมค่ีาคงตวั การเปลีย่นและ               

การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

 ใช้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ออกแบบ ทดลอง เขียนแผนภาพ เพือ่อธบิายโมเมนต์ของแรงโดยใช้สมการ 

M=Fl  การกระจัด ความเร็ว แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน และแรงอื่นๆ ที่กระทำาต่อวัตถุ ปัจจัยที่มีผลต่อแรง เสียดทาน โมเมนต์

ของแรง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำานวณ การเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหาหรือ            

การทำางานที่พบในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงประโยชน์ของความรู้เร่ือง

แรงเสียดทาน การใช้ทักษะชีวิตในการดำาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผลตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น การเลือกใช้

เทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทำากจิกรรมในชวีติประจำาวนัอย่างปลอดภยั มคีวามซือ่สตัย์สจุรติในการสร้างและแสดงสิทธิ

ในการเผยแพร่ผลงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ว ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖

 ว ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐

          ม.๒/๑๑    ม.๒/๑๒   ม.๒/๑๓   ม.๒/๑๔ 

 ว ๒.๓  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖

 ว ๔.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕

 ว ๔.๒       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ว ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

ที่ได้จากการสำารวจ 

• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช 

สัตว์ จุลินทรีย์และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น แสง นำ้า 

อุณหภูมิแร่ธาตุแก๊ส องค์ประกอบ

ว ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

รปูแบบตา่งๆในแหลง่ทีอ่ยู่เดียวกนั 

ที่ได้จากการสำารวจ

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า

ภาวะปรสิต

• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่ง  

ที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า ประชากร

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของสิ่งมีชีวิต

หลายๆ ชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

ว ๑.๑ ม.๓/๓

ว ๑.๑ ม.๓/๔

๓. สร้างแบบจำาลองในการอธบิาย

การถ่ายทอดพลังงาน

ในสายใยอาหาร

๔. อธิบายความสัมพันธ์ของ

ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ

ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

ในระบบนิเวศ

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 

๓ กลุ่ม ได้แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย     

สารอินทรีย์สิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุ่ม นี้มีความสัมพันธ์กัน 

ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถ

สร้างอาหารได้เองและต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น

เป็นอาหาร

ว ๑.๑ ม.๓/๕

ว ๑.๑ ม.๓/๖

๕. อธิบายการสะสมสารพิษ  

ในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

๖. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมในระบบ

นิเวศ โดยไม่ทำาลายสมดุลของ

ระบบนิเวศ

เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย

สารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์

กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็น

วฎัจักร จำานวนผูผ้ลิต ผูบ้รโิภค และผูย้อ่ยสลายสารอนิทรีย์

จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำาให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่ได้

อย่างสมดุล

• พลงังานถูกถา่ยทอดจากผู้ผลติไปยงัผูบ้รโิภคลำาดบัตา่งๆ 

รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร 

ที่ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่ที่สัมพันธ์กัน ในการ

ถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร พลังงานท่ีถูกถ่ายทอดไป

จะลดลงเรื่อยๆ ตามลำาดับของการบริโภค

• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำาให้

มสีารพษิสะสมอยูใ่นสิง่มชีวีติไดจ้น อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

ต่อสิ่งมีชีวิตและทำาลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการ

ดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและคงอยู่

ตลอดไปจึงเป็นสิ่งสำาคัญ
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ว ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซมโดยใช้

แบบจำาลอง

• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอด 

จากรุน่หนึง่ไปยงัอกีรุน่หน่ึงได ้โดยมยีนีเป็นหนว่ยควบคมุ

ลักษณะทางพันธุกรรม

• โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอและโปรตีนขดอยู่ใน

นิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน 

โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำาหน้าที่ เป็นยีนที่กำาหนด

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม ๒ ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่กันมีการ

เรียงลำาดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน

เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่ง ที่อยู่บนคู่

ฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกต่างกัน 

เรียกแต่ละรูปแบบของยีนที่ต่างกันนี้ว่า แอลลีล 

ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่างๆ อาจส่งผลทำาให้

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันได้

• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำานวนโครโมโซมคงที่

มนษุยม์จีำานวนโครโมโซม ๒๓ คู ่เปน็ออโตโซม ๒๒ คู ่และ

โครโมโซมเพศ ๑ คู ่เพศหญงิมโีครโมโซมเพศเปน็ XX เพศ

ชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY

ว ๑.๓ ม.๓/๒

ว ๑.๓ ม.๓/๓

๒. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรมจากการผสม

โดยพิจารณาลักษณะเดียว

ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อย 

อย่างสมบูรณ์

๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และ

ฟีโนไทป์ของลูกและคำานวณ

อัตราส่วนการเกิด จีโนไทป์ และ

ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

• เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ของต้นถั่วชนิดหนึ่งและนำามาสู่หลักการพ้ืนฐานของการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด ยีนแต่ละตำาแหน่ง 

บนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่งมา

จากพอ่และอกีแอลลลีมาจากแม ่ซึง่อาจมรีปูแบบเดียวกนั

หรือแตกต่างกัน แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจ

มีการแสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ เรียกแอลลีลนั้นว่า 

เป็นแอลลลีเด่น สว่นแอลลลีทีถู่กข่มอยา่งสมบูรณเ์รยีกวา่ 

เป็นแอลลีลด้อย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ • เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แอลลีลที่เป็นคู่กัน

ในแต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่

เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์

จะได้รับเพียง ๑ แอลลีลและจะมาเข้าคู่กับแอลลีล

ที่ตำาแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่งเมื่อ

เกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นจีโนไทป์และแสดง

ฟีโนไทป์ในรุ่นลูก

ว ๑.๓ ม.๓/๔ ๔. อธิบายความแตกต่าง

ของการแบ่งเซลล์แบบ

ไมโทซิสและไมโอซิส

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี ๒ แบบ คือ 

ไมโทซิสและไมโอซิส

• ไมโทซสิ เปน็การแบง่เซลลเ์พือ่เพิม่จำานวนเซลลร์า่งกาย 

ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๒ เซลล์ที่มีลักษณะและ

จำานวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น

• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผล

จากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๔ เซลล์ที่มีจำานวนโครโมโซม

เป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิของ   

เซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่ง

จากพอ่และอกีชดุหนึง่จากแม ่จงึเปน็ผลใหรุ้น่ลกูมจีำานวน

โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุกๆ รุ่น

ว ๑.๓ ม.๓/๕ ๕. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลง

ของยีนหรือโครโมโซมอาจทำาให้

เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้เกิด

การเปลีย่นแปลงลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติ เช่น  

โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน

กลุม่อาการดาวนเ์กดิจากการเปลีย่นแปลงจำานวนโครโมโซม
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 ม.๓ ว ๑.๓ ม.๓/๖ ๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม

โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา

แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย 

ภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิด

โรคทางพันธุกรรม

• โรคทางพนัธกุรรมสามารถถ่ายทอดจากพอ่แมไ่ปสูล่กูได ้

ดงันัน้กอ่นแตง่งานและมบีตุร จึงควรปอ้งกนัโดยการตรวจ

และวนิจิฉยัภาวะเสีย่งจากการถ่ายทอดโรคทางพนัธกุรรม

ว ๑.๓ ม.๓/๗

ว ๑.๓ ม.๓/๘

๗. อธิบายการใช้ประโยชน์

จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูล

ที่รวบรวมได้

๘. ตระหนักถึงประโยชน์และ

ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต

ดดัแปรพนัธกุรรมทีอ่าจมตีอ่มนษุย ์

และสิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่

ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้ง

ทางวิทยาศาสตรซ่ึ์งมีขอ้มลูสนบัสนนุ

• มนษุยเ์ปลีย่นแปลงพนัธกุรรมของสิง่มชีีวติตามธรรมชาติ

เพือ่ใหไ้ดส้ิง่มชีวีติทีม่ลีกัษณะตามตอ้งการเรยีกสิง่มชีวีตินีว้า่ 

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำานวนมาก เช่น การผลิตอาหาร

การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดีสังคม

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งยังทำาการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว

ว ๑.๓ ม.๓/๙

ว ๑.๓ ม.๓/๑๐

๙. เปรียบเทียบความหลากหลาย

ทางชวีภาพในระดบัชนดิสิง่มชีวีติ

ในระบบนิเวศต่างๆ

๑๐. อธบิายความสำาคญัของความ

หลากหลายทางชวีภาพท่ีมตีอ่การ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศและ

ต่อมนุษย์

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ ได้แก่

ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลาย 

ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม

 ความหลากหลายทางชวีภาพนีม้คีวามสำาคญัต่อการรกัษา

สมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสงูจะรกัษาสมดลุได้ดกีว่าระบบนเิวศท่ีมคีวาม

หลากหลายทางชีวภาพ ตำ่ากว่า นอกจากนี้ความหลาก

หลายทางชีวภาพยังมีความสำาคัญต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ
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 ม.๓ ว ๑.๓ ม.๓/๑๑ ๑๑. แสดงความตระหนัก

ในคุณค่าและความสำาคัญของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เช่น ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่

ว ๒.๑ ม.๓/๑

ว ๒.๑ ม.๓/๒

๑. ระบุสมบัติทางกายภาพ

และการใชป้ระโยชนว์สัดปุระเภท

พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ

สารสนเทศ

๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการ

ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิก

และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ

แนวทางการใชว้สัดุอยา่งประหยดั

และคุ้มค่า

• พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้มาก

ในชีวิตประจำาวัน

• พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจาก

โมเลกุลจำานวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก ยาง 

เสน้ใยซ่ึงเป็นพอลเิมอรท่ี์มสีมบัตแิตกตา่งกัน โดยพลาสตกิ

เป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ยางยืดหยุ่น

ได้ ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถ ดึงเป็นเส้นยาวได้ 

พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน

• เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ

แร่ธาตุต่างๆ จากธรรมชาติและส่วนมากจะผ่านการเผา

ทีอ่ณุหภมูสิงู เพือ่ใหไ้ดเ้นือ้สารทีแ่ขง็แรง เซรามกิสามารถ

ทำาเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ สมบัติทั่วไปของเซรามิกจะแข็ง 

ทนต่อการสึกกร่อนและเปราะ สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ ๒ ประเภท ที่มี

สมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิดเป็นวัสดุผสมระหว่าง

ผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นวัสดุผสมระหว่าง

คอนกรีตกับเหล็ก

• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้วัสดุ

อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหา

ต่อสิ่งแวดล้อม
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ม.๓ ว ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวม

ถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม

เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบ

จำาลองและสมการข้อความ

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีทำาให้เกิดสารใหม่ 

โดยสารท่ีเข้าทำาปฏิกิริยาเรียกว่าสารตั้งต้น สารใหม่

ที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์การเกิด

ปฏกิริยิาเคมสีามารถเขยีนแทนไดด้ว้ยสมการขอ้ความ

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมของสารตั้งต้นจะมีการ

จัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีสมบัติแตกต่าง

จากสารต้ังต้น โดยอะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง         

เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำานวนเท่ากัน

ว ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสารตั้งต้น เท่ากับ

มวลรวมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล

ว ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยา

ดูดความร้อนและปฏิกิริยา

คายความรอ้นจากการเปลีย่นแปลง

พลังงานความร้อนของปฏิกิริยา

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่

ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสารปฏิกิริยา

ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ

เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาท่ีมีการถ่ายโอน

ความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยา

คายความร้อน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด

อณุหภมูเิชน่ เทอร์มอมเิตอรห์วัวดัทีส่ามารถตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง

ว ๒.๑ ม.๓/๖ ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิม

ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 

ปฏิกิ ริยาของกรดกับเบส และ

ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบาย

ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 

การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้

สารสนเทศ รวมท้ังเขียนสมการ

ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำาวันมีหลายชนิด เช่น

ปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยา

ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยา

ของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์

ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วย

สมการข้อความ ซึง่แสดงชือ่ของสารต้ังต้นและผลติภัณฑ์ 

เช่น  เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์

+ นำา้ปฏกิิรยิาการเผาไหม้เป็นปฏิกริยิาระหว่างสารกบั

ออกซเิจน สารทีเ่กดิปฏกิริยิาการเผาไหม้ ส่วนใหญ่เป็น

สารประกอบที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น

องค์ประกอบ ซึง่ถ้าเกดิการเผาไหม้อย่างสมบรูณ์จะได้

ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และนำ้า
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 ม.๓ • การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง

เหล็ก นำ้า และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก

• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก            

เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่างๆ กับออกซิเจน

• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรด ทำาปฏิกิริยากับโลหะ

ได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและ

แก๊สไฮโดรเจน

• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตได้

ผลิตภัณฑ์เป็น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือของโลหะ

และนำ้า

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ

โลหะและนำ้า หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ

• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็น

เกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน

• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างนำ้าฝนกับ

ออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ทำาให้

นำ้าฝนมีสมบัติเป็นกรด

• การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่าง

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับนำ้า โดยมีแสงช่วยในการเกิด

ปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นนำ้าตาลกลูโคสและออกซิเจน
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 ม.๓

 

ว ๒.๑ ม.๓/๗

ว ๒.๑ ม.๓/๘

๗. ระบุประโยชน์และโทษ

ของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมและยกตัวอย่าง 

วิธีการป้องกันและ แก้ปัญหา

ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ

ในชีวิตประจำาวันจากการสืบค้น

ข้อมูล

๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำาวันโดยใช้

ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี

โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร์

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำาวันมีทั้งประโยชน์

และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงต้องระมัดระวัง

ผลจากปฏิกิริยาเคมีตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำาวัน

• ความรูเ้กีย่วกบัปฏกิริยิาเคมสีามารถนำาไปใชป้ระโยชน์

ในชวีติประจำาวนัและสามารถบรูณาการกบัคณติศาสตร ์

เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร ์เพือ่ใชป้รบัปรงุผลติภัณฑ ์

ให้มีคุณภาพตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรม

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี

โดยใชค้วามรูเ้กีย่วกบัปฏกิริยิาเคม ีเชน่ การเปลีย่นแปลง

พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี

การเพิ่มปริมาณผลผลิต

ว ๒.๓ ม.๓/๑

ว ๒.๓ ม.๓/๒

ว ๒.๓ ม.๓/๓

ว ๒.๓ ม.๓/๔

๑. วิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหวา่ง

ความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและ

ความตา้นทานและคำานวณปรมิาณ 

ที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR

จากหลักฐานเชิงประจักษ์

๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ

ความต่างศักย์ไฟฟ้า

๓. ใช้โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์

ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า

๔. วิเคราะห์ความต่างศักย์ ไฟฟ้า

และกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ

อนุกรมและแบบขนานจากหลัก

ฐานเชิงประจักษ์

• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าออกจาก 

ขัว้บวก ผา่นวงจรไฟฟา้ไปยงัขัว้ลบของแหลง่กำาเนดิไฟฟา้ 

ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์

• ค่าท่ีบอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย 

ประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรียกว่า ความต่างศักย์ซึ่งวัดค่า

ได้จากโวลต์มิเตอร์

• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความ

ต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำาโดยอัตราส่วน

ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ 

เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน

• ในวงจรไฟฟา้ประกอบด้วยแหลง่กำาเนดิไฟฟ้า สายไฟฟา้

และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้น มีความ

ต้านทานในการต่อตัวต้านทานหลายตัว มีทั้งต่อแบบ

อนุกรมและแบบขนาน
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 ม.๓ ว ๒.๓ ม.๓/๕ ๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ

อนุกรมและขนาน

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า 

ความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ

ผลรวมของความตา่งศกัยท์ีค่รอ่มตวัตา้นทานแตล่ะตวั โดย

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน

ว ๒.๓ ม.๓/๖

ว ๒.๓ ม.๓/๗

๖. บรรยายการทำางานของช้ินสว่น 

อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร

จากข้อมูลที่รวบรวมได้

๗. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร

ไฟฟ้า

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านวงจรมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแส

ไฟฟ้า ที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว โดยความต่างศักย์         

ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน       

ไดโอด ทรานซิสเตอร์ตัวเก็บประจุโดยชิ้นส่วนแต่ละชนิด 

ทำาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้วงจรทำางานได้ตามต้องการ

• ตัวต้านทานทำาหน้าท่ีควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าใน

วงจรไฟฟา้ ไดโอด ทำาหนา้ทีใ่ห้กระแสไฟฟา้ผา่นทางเดยีว 

ทรานซิสเตอร์ทำาหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า

และควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าตัวเก็บประจุทำาหน้าท่ี

เก็บและคายประจุไฟฟ้า

•  เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอย่างง่ ายประกอบด้วยชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ หลายชนิดที่ทำางานร่วมกัน การต่อวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่    

เหมาะสมตามหน้าท่ีของช้ินส่วนนั้นๆ จะสามารถทำาให้

วงจรไฟฟ้าทำางานได้ตามต้องการ

ว ๒.๓ ม.๓/๘ ๘. อธิบายและคำานวณ

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ

W = Pt รวมทั้งคำานวณ

ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในบ้าน

• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำาลังไฟฟ้าและความต่างศักย์

กำากับไว้ กำาลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ความต่างศักย์             

มหีนว่ยเปน็โวลต์ คา่ไฟฟา้สว่นใหญค่ดิจากพลงังานไฟฟา้

ท่ีใช้ท้ังหมด ซ่ึงหาได้จากผลคูณของกำาลังไฟฟ้าในหน่วย

กิโลวัตต์กับเวลาในหน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วย

เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือหน่วย
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ว ๒.๓ ม.๓/๙ ๙. ตระหนักในคุณค่าของการ

เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

โดยนำาเสนอวิธีการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

และปลอดภัย

• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนาน 

เพือ่ใหค้วามตา่งศกัยเ์ทา่กนั การใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟา้ในชวิีต

ประจำาวันต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีความต่างศักย์

และกำาลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานและการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง 

ปลอดภัยและประหยัด

ว ๒.๓ ม.๓/๑๐ ๑๐. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย

การเกิดคลื่นและบรรยาย 

ส่วนประกอบของคลื่น

• คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงาน โดยอาศัยตัวกลาง 

และไม่อาศัยตัวกลางในคลื่นกล พลังงานจะถูกถ่ายโอน 

ผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับ

คลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำาเนิดคลื่นอย่าง

ต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซำ้ากัน บรรยายได้ด้วย

ความยาวคลื่น ความถี่แอมพลิจูด

ว ๒.๓ ม.๓/๑๑

ว ๒.๓ ม.๓/๑๒

๑๑. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

และสเปกตรมัคลืน่แมเ่หลก็ ไฟฟา้

จากข้อมูลที่รวบรวมได้

๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และ

อันตรายจากคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า 

โดยนำาเสนอการใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ และอันตรายจาก

คลืน่แมเ่หลก็ ไฟฟา้ในชวีติประจำาวนั

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลาง

ในการเคลื่อนที่มีความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมาก

เคลือ่นทีใ่นสญูญากาศดว้ยอตัราเรว็เทา่กนั แตจ่ะเคลือ่นที่

ด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่างๆ เรียกว่า สเปกตรัมของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน 

ได้แก่คลื่นวิทยุไมโครเวฟ อินฟราเรดแสงท่ีมองเห็น 

อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา ซึ่งสามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้

• เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว

คลื่นเดียวเป็นลำาแสงขนานและมีความเข้มสูง นำาไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร

มีการใช้เลเซอร์สำาหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำาแสง 

โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับหมด ของแสง 

ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด
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 ม.๓ • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์

ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทำาให้เกิด

มะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็ก

ไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และ

อวัยวะได้ อาจทำาลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำาให้เสียชีวิต

ได้เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง

 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๓

ว ๒.๓ ม.๓/๑๔

๑๓. ออกแบบการทดลองและ

ดำาเนินการทดลองด้วยวิธีที่

เหมาะสมในการอธิบายกฎการ

สะท้อนของแสง

๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่

ของแสง แสดงการเกิดภาพจาก

กระจกเงา

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไป

ตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบเส้น

แนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันและ

มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจากกระจกเงา

เกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อน

ให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง 

แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ไปตัดกันจะเกิดภาพเสมือน

ว ๒.๓ ม.๓/๑๕

ว ๒.๓ ม.๓/๑๖

๑๕. อธบิายการหกัเหของแสงเมือ่

ผา่นตวักลางโปรง่ใสทีแ่ตกตา่งกนั

และอธิบาย การกระจายแสงของ

แสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์

๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ี

ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก

เลนส์บาง

• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน เช่น 

อากาศและนำ้า อากาศและแก้ว จะเกิดการหักเหหรืออาจ

เกิดการสะท้อนกลับหมด ในตัวกลางที่แสงตกกระทบ 

การหักเหของแสงผ่านเลนส์ทำาให้เกิดภาพท่ีมีชนิดและ

ขนาดต่างๆ

• แสงขาวประกอบด้วยแสงสต่ีางๆ เมือ่แสงขาวผ่านปรซิมึ

จะเกดิการกระจายแสง เป็นแสงสต่ีางๆ เรยีกว่า สเปกตรมั

ของแสงขาว เมื่อเคลื่อนท่ีในตัวกลางใดๆ ท่ีไม่ใช่อากาศ

จะมีอัตราเร็วต่างกัน จึงมีการหักเหต่างกัน

ว ๒.๓ ม.๓/๑๗

ว ๒.๓ ม.๓/๑๘

๑๗. อธิบายปรากฏการณ์

ทีเ่กีย่วกบัแสงและการทำางานของ

ทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล

ที่รวบรวมได้

๑๘. เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ี

ของแสงแสดงการเกิดภาพของ

ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา

• การสะท้อนและการหักเหของแสงนำาไปใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบาย

การทำางานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยายกระจกโค้ง

จราจร กล้องโทรทรรศน์กล้องจุลทรรศน์และแว่นสายตา

• ในการมองวตัถุ เลนสต์าจะถกูปรบัโฟกสั เพือ่ใหเ้กดิภาพชดั 

ที่จอตา ความบกพร่องทางสายตา
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 ม.๓

 

เช่น สายตาสั้น และสายตายาว เป็นเพราะตำาแหน่ง

ท่ีเกิดภาพไม่ได้อยู่ท่ีจอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์ในการ 

แก้ไข เพื่อช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ 

โดยคนสายตาสั้นใช้เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาว 

ใช้เลนส์นูน 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๙

ว ๒.๓ ม.๓/๒๐

๑๙. อธิบายผลของความสว่าง

ที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้จาก

การสืบค้น

๒๐. ตระหนักในคุณค่าของความ

รู้เรื่อง ความสว่างขอแสงที่มีต่อ

ดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาและเสนอแนะการจัด

ความสว่างให้เหมาะสมในการทำา

กิจกรรมต่างๆ

• ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตา 

ในสภาพแวดล้อมที่มีความสว่างไม่เหมาะสม จะเป็น

อันตรายต่อดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มีความสว่างมาก

หรือน้อยเกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน 

ความสว่างบนพื้นที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้

เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำามาใช้จัดความสว่าง

ให้เหมาะสมกับการทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัด

ความสว่างที่เหมาะสมสำาหรับการอ่านหนังสือ

ว ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายการโคจรของ

ดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์

ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ

F-(Gm1 m2)/r2

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมี

ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ 

ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและอื่นๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์

โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์และวัตถุเหล่าน้ีโคจร

รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วง

เป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับ

ผลคูณของมวลทั้งสองและเป็นสัดส่วนผกผันกับ

กำาลงัสองของระยะทางระหว่างวตัถทุัง้สอง แสดงไดโ้ดย

สมการ  F-(Gm1 m2)/r2 เมือ่ F แทนความโนม้ถว่งระหว่าง

มวลทั้งสอง G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวล

ของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุที่สองและ r แทน

ระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง

ว ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย

การเกิดฤดูและการเคลื่อนที่

ปรากฏของดวงอาทิตย์

• การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะท่ีแกนโลก

เอยีงกบัแนวตัง้ฉากของระนาบทางโคจรทำาใหส้ว่นตา่งๆ 

บนโลกได้รับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน

ในรอบปีเกิดเป็นฤดูกลางวัน กลางคืนยาวไม่เท่ากันและ

ตำาแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและ

เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปใน

รอบปี ซึ่งส่งผลต่อการดำารงชีวิต
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ม.๓ ว ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. สร้างแบบจำาลองที่อธิบาย

การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 

การเปลีย่นแปลงเวลา การข้ึนและ

ตกของดวงจันทร์และการเกิด

นำ้าขึ้นนำ้าลง

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจร

รอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์

ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก 

ได้หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกัน จึงทำาให้คนบนโลก

สงัเกตส่วนสว่างของดวงจนัทร์แตกต่างไปในแต่ละวนัเกดิ

เป็นข้างขึ้นข้างแรม

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับที่โลก

หมนุรอบตวัเอง จงึทำาให้เหน็ดวงจนัทร์ขึน้ช้าไปประมาณ

วันละ ๕๐ นาที

• แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำาต่อโลก

ทำาให้เกิดปรากฏการณ์นำ้าขึ้นนำ้าลง ซึ่งส่งผลต่อ

สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่นำ้ามีระดับการขึ้น

สูงสุดและลงตำ่าสุดเรียก วันนำ้าเกิด ส่วนวันที่ระดับนำ้า

มีการขึ้นและลงน้อย เรียกวันนำ้าตาย โดยวันนำ้าเกิด 

นำ้าตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรม

ว ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์

ของเทคโนโลยีอวกาศและ

ยกตัวอย่างความก้าวหน้า

ของโครงการสำารวจอวกาศ 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้

• เทคโนโลยอีวกาศได้มบีทบาทต่อการดำารงชวีติของมนษุย์ 

ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

อวกาศ เช่น ระบบนำาทางด้วยดาวเทียม (GNSS) 

การติดตามพายุสถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง 

การตรวจคราบนำ้ามันในทะเล

• โครงการสำารวจอวกาศต่างๆ ได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้

ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากข้ึนเป็น

ลำาดับ ตัวอย่าง โครงการสำารวจอวกาศ เช่น การสำารวจ

สิง่มชีีวตินอกโลก การสำารวจดาวเคราะห์นอกระบบสรุยิะ 

การสำารวจดาวอังคารและบริวารอื่นของดวงอาทิตย์

ว ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ 

ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือ

คณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน 

เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้า

ของศาสตร์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ท่ีนำาไป

สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีท่ีได้สามารถเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มา

ซึ่งองค์ความรู้ใหม่
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 ม.๓ ว ๔.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการ

ของชมุชนหรอืท้องถิน่ เพือ่พฒันางาน 

อาชพี สรปุกรอบของปัญหา รวบรวม 

วเิคราะห์ข้อมลูและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

กับปัญหา โดยคำานึงถึงความถูกต้อง 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ

ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้าน

การเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ช่วยให้เข้าใจ

เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน 

จากนั้นดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล 

ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่การ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ว ๔.๑ ม.๓/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร

ที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค

หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผน

ขั้นตอนการทำางานและดำาเนินการ 

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูล

ท่ีจำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไข

และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลาข้อมูลและ

สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้

แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้ 

หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 

การเขียนผังงาน

• เทคนิคหรือวิธีการในการนำาเสนอแนวทาง

การแก้ปัญหามีหลากหลาย  เช่น การใช้แผนภูมิ 

ตาราง ภาพเคลื่อนไหว

• การกำาหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำางาน

กอ่นดำาเนนิการแกป้ญัหาจะชว่ยใหก้ารทำางานสำาเรจ็

ได้ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทำางาน 

ที่อาจเกิดขึ้น

ว ๔.๑ ม.๓/๔ ๔. ทดสอบ ประเมนิผล วเิคราะหแ์ละ

ใหเ้หตุผลของปญัหาหรอื ขอ้บกพรอ่ง 

ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้ง

หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ

นำาเสนอ ผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้น

งานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อ

บกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบ

ซำ้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อ

ให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานและชิ้น

งานหรือวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น           

การเขียนรายงาน การทำาแผ่น นำาเสนอผลงาน         

การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์
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ม.๓ ว ๔.๑ ม.๓/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน 

และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ

พัฒนางาน

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 

พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ เพื่อเลือกใช ้

ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์เช่น LED LDR มอเตอร์เฟือง คาน รอก 

ล้อ เพลา

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธี

การ มหีลายประเภท ตอ้งเลอืกใช้ใหถู้กตอ้ง เหมาะสมและ

ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ว ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชัน

ที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น

อย่างสร้างสรรค์

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

• Internet of Things 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c, 

AppInventor

• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุลเงิน 

โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมจำาลองการแบ่ง

เซลล์ระบบรดน้ำาอัตโนมัติ

ว ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. รวบรวมข้อมูลประมวลผล

ประเมินผล นำาเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดย

ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ

บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิประมวลผล สร้างทางเลือกประเมินผลจะทำาให้

ได้สารสนเทศเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหา หรอืการตดัสนิใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

• การประมวลผลเป็นการกระทำากับข้อมูล เพื่อให้ได้

ผลลพัธท์ีม่คีวามหมายและมีประโยชนต์อ่การนำาไปใชง้าน

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 

ประเมินผล นำาเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้องและแม่นยำา

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือก โปรโมชันโทรศัพท์ให้

เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร

ที่ต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของท้องถิ่น
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓ ว ๔.๒ ม.๓/๓ ๓. ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและ 

ผลกระทบจากการให้ข่าวสาร

ที่ผิดเพื่อการใช้งาน 

อย่างรู้เท่าทัน

• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูล

หลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิด

เห็น หรือใช้ PROMPT

• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล

• เหตุผลวิบัติ(logical fallacy)

• ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด

• การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ ของ

ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหาสาระของ

สื่อ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

เมื่อพบข้อมูลต่างๆ

ว ๔.๒ ม.๓/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัยและ มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์

ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 

การทำาธุรกรรมออนไลน์การซื้อสินค้า ซื้อซอฟต์แวร์ 

ค่าบริการสมาชิกซื้อไอเท็ม

• การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ เชน่ 

ไมส่รา้งข่าวลวง ไมแ่ชรข้์อมลูโดยไมต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิ

• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑ ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                          
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบองค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบ

ต่างๆ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง

ยีนดีเอ็นเอ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก ความแตกต่างของ           

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปร                     

ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จากสมการความ

ก้าวหน้าของโครงการสำารวจอวกาศ จากหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมได้

 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างแบบจำาลอง อธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร การเกิด

ฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์       

การเกิดนำ้าขึ้นนำ้าลง 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรม เห็นคุณค่า

และความสำาคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ การใช้ทกัษะชวีติ มส่ีวนร่วม ในการดแูลรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ว ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖

 ว ๑.๓ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 

   ม.๓/๑๑

 ว ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔

รวม  ๓  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒ ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓              
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำานวน ๑ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

การจดัเรยีงตวัใหม่ของอะตอม กฎทรงมวล ปฏกิิรยิาดดูความร้อนและคายความร้อนจากการเปลีย่นแปลงพลงังานความร้อน

ของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและความต้านทานโดยใช้

สมการ V=IR การทำางานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร การเกิดคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การกระจายแสง 

ของแสงขาว การทำางานของทัศนอุปกรณ์ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เขียนแผนภาพ ออกแบบการทดลอง ใช้เครื่องมือสร้างชิ้นงาน แสดงการ

ต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนานสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า           

ความสว่างของแสง ต่อช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า การเกดิภาพจากทศันอปุกรณ์และเลนส์ตา ความสมัพนัธ์

ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆในการแก้ปัญหา ใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 

ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ข้อมูล 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ

ของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การใช้

ทกัษะชวิีตนำาความรูไ้ปใช้ในชวิีตประจำาวนั โดยคำานงึถึงผลกระทบทีเ่กดิต่อตนเอง สังคมและสิง่แวดล้อม มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ 

มีวินัย มุ่งมั่นในการทำางาน อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ว ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘

 ว ๒.๓ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘  ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ 

               ม.๓/๑๑   ม.๓/๑๒  ม.๓/๑๓  ม.๓/๑๔  ม.๓/๑๕  ม.๓/๑๖  ม.๓/๑๗  ม.๓/๑๘  

   ม.๓/๑๙  ม.๓/๒๐

 ว ๔.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕

 ว ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๓๗  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  

ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม 

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำารงรักษาพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม

มาตรฐาน ส ๒.๑   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ

ธำารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจำาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๑ เขา้ใจความหมาย ความสำาคัญของเวลา และยคุสมัยทางประวตัศิาสตร ์สามารถใชว้ธีิการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลีย่นแปลงของเหตกุารณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ตระหนกัถงึความสำาคญั และสามารถวเิคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธำารง

ความเป็นไทย
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สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซ่ึงมีผลต่อกันใช้แผนที่ 

และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์            

วิถีการดำาเนินชีวิต มีจิตสำานึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ส ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่

ประเทศไทย

• การสังคายนา

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

ส ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. วิ เคราะห์ความสำาคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา ที่ตน 

นบัถอืทีม่ต่ีอภาพแวดล้อมในสงัคม

ไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและ

ครอบครัว

ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

ในฐานะเป็น

• ศาสนาประจำาชาติ

• สถาบันหลักของสังคมไทย      

• สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุม

สังคมไทย

• การพัฒนาตนและครอบครัว

ส ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่

ประสูติจนถึงบำาเพ็ญทุกรกิริยา 

หรอืประวัติศาสดาทีต่นนบัถือตาม

ที่กำาหนด

• สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ ประสูติ 

เทวทูต ๔ การแสวงหาความรู้การบำาเพ็ญทุกรกิริยา

ส ๑.๑ ม.๑/๔ ๔. วิเคราะห์ และประพฤติตน

ตามแบบอยา่งการดำาเนนิชวีติและ

ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

ตามที่กำาหนด

พุทธสาวก พุทธสาวิกา

• พระมหากัสสปะ

• พระอุบาลี

• อนาถบิณฑิกะ

• นางวิสาขา

ชาดก

• อัมพชาดก

• ติตติรชาดก

ส ๑.๑ ม.๑/๕ ๕. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม

สำาคัญในกรอบอรยิสจั ๔  หรอืหลกั

ธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอืตามที่

กำาหนดเหน็คุณค่าและนำาไปพฒันา

แก้ปญัหาของตนเองและครอบครวั

พระรัตนตรัย

• พุทธคุณ ๙

อริยสัจ ๔

• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

ขันธ์ ๕

      - ธาตุ ๔

• สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

หลักกรรม

      - ความหมายและคุณค่า
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ อบายมุข ๖

• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒ (กายิก เจตสิก) คิหิสุข

• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

ไตรสิกขา

กรรมฐาน ๒

ปธาน ๔

โกศล ๓

มงคล ๓๘

     - ไม่คบคนพาล

     - คบบัณฑิต

     - บูชาผู้ควรบูชา

พุทธศาสนสุภาษิต

• ยำ เว เสวติ ตาทิโส

  คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น

• อตฺตนา โจทยตฺตานำ

 จงเตือนตน ด้วยตน

• นิสมฺม กรณำ เสยฺโย  

ใคร่ครวญก่อนทำาจึงดี

• ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา  

เรือนที่ครองไม่ดีนำาทุกข์มาให้

ส ๑.๑ ม.๑/๖ ๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 

เพือ่การเรยีนรู ้และการดำาเนนิชวีติ 

ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ 

วธิคีดิแบบ คณุคา่แท ้– คณุค่าเทยีม 

และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ

ทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

โยนิโสมนสิการ

• วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม

• วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ส ๑.๑ ม.๑/๗ ๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา 

บริหารจิตและเจริญปัญญา 

ด้วยอานาปานสติ หรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำาหนด

• สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

• วิธีปฏิบัติ และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามหลัก

สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ

• นำาวิธีการบริหารจิต และเจริญปัญญาไปใช้

ในชีวิตประจำาวัน

ส ๑.๑ ม.๑/๘ ๘. วิเคราะห์ และปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตน

นับถือในการดำารงชีวิตแบบพอ

เพียง และดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม

เพือ่การอยูร่ว่มกนัได้อยา่งสนัตสุิข

• หลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕)

   

ส ๑.๑ ม.๑/๙ ๙. วิเคราะห์เหตุผลความจำาเป็น 

ที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนา 

อื่นๆ

• ศาสนกิชนของศาสนาตา่งๆ มีการประพฤตปิฏบัิตติน และ

วิถีการดำาเนินชีวิต แตกต่างกันตามหลักความเชื่อ และ

คำาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

ส ๑.๑ ม.๑/๑๐ ๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่น 

ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม

• การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น 

ในสถานการณ์ต่างๆ 

ส ๑.๑ ม.๑/๑๑ ๑๑. วิเคราะห์การกระทำา               

ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้าน

ศาสนสัมพันธ์ และนำาเสนอ

แนวทางการปฏิบัติของตนเอง

• ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่น หรือประเทศที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงาน
ด้านศาสนสัมพันธ์

ส ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. บำาเพ็ญประโยชน์ต่อ   

ศาสนสถานของศาสนาที่ตน

นับถือ

การบำาเพ็ญประโยชน์ และการบำารุงรักษาวัด

ส ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. อธิบายจริยวัตรของสาวก      

เพื่อเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสมต่อสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ

• วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของพระภิกษุในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 

ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง

การเข้าพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ 

การประนมมือ การไหว้ การกราบ การเคารพพระรัตนตรัย

การฟังเจริญพระพุทธมนต์ การฟังสวด พระอภิธรรม      

การฟังพระธรรมเทศนา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ส ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำาหนด

• ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ เพื่อตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

ส ๑.๒ ม.๑/๔ ๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตน

ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

• การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ 

การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา 

คำาอาราธนาต่างๆ  

ส ๑.๒ ม.๑/๕ ๕. อธิบายประวัติ ความสำาคัญ 

และปฏิบัติตนในวันสำาคัญทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำาหนดได้ถูกต้อง

• ประวัติ และความสำาคัญของวัฒนธรรมสวนะ 

วนัเขา้พรรษา วันออกพรรษา วนัเทโวโรหณะ ระเบยีบพธีิ 

พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 

วนัอฏัฐมบูีชาวนัอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาล

สำาคัญ

ส ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการ

คุ้มครองสิทธิของบุคคล

• กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

      - กฎหมายการคุ้มครองเด็ก

      - กฎหมายการศึกษา

      - กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  

      - กฎหมายลิขสิทธิ์  

• ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิของบุคคล

ส ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุความสามารถของตนเอง

ในการทำาประโยชน ์ตอ่สงัคมและ

ประเทศชาติ

• บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อและสังคม 

ประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกา

สังคมปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 

ในกิจกรรมทางสังคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

รักษาสาธารณประโยชน์

ส ๒.๑ ม.๑/๓ ๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง

วฒันธรรมทีเ่ป็นปจัจยัในการสรา้ง

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ

อาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

• ความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมไทย กบัวฒันธรรมของประเทศในภมูภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

• วฒันธรรมทีเ่ปน็ปจัจยัในการสร้างความสมัพนัธท์ีดี่ หรือ

อาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

ส ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงออกถึงการเคารพ   

ในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

• วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

• ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ส ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักการเจตนารมณ์  

โครงสร้าง และสาระสำาคัญของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  

• หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำาคัญของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

ส ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุล 

ของอำานาจอธิปไตยในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบัน

• การแบ่งอำานาจ และการถ่วงดุลอำานาจอธิปไตย

ทั้ง ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร ตุลาการ 

ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบัน

ส ๒.๒ ม.๑/๓ ๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ฉบับปัจจุบัน

ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   

• การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับปจัจบุนั เกีย่วกบัสทิธเิสรภีาพ 

และหน้าที่

ส ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายความหมาย และความ

สำาคัญของเศรษฐศาสตร์

• ความหมายและความสำาคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

• ความหมายของคำาว่าทรัพยากรมีจำากัด

กบัความต้องการมีไม่จำากดั ความขาดแคลนการเลือก และ

ค่าเสียโอกาส

ส ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. วเิคราะหค์า่นยิมและพฤตกิรรม 

การบริโภคของคนในสังคม

ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน

และประเทศ

• ความหมาย และความสำาคัญของการบริโภคอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• หลักการในการบริโภคที่ดี

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

• ค่านิยม และพฤติกรรมของการบริโภคของคน

ในสังคมปัจจุบันรวมท้ังผลดี  และผลเสียของพฤติกรรม

ดังกล่าว

ส ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความเป็นมาหลักการ 

และความสำาคัญของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

• ความหมาย และความเปน็มาของปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

• ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมท้ังโครงการ

ตามพระราชดำาริ

• หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำารงชีวิต

• ความสำาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ส ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และ

ความแตกตา่งของสถาบนัการเงนิ

แต่ละประเภทและธนาคารกลาง

• ความหมาย ประเภท และความสำาคัญของสถาบัน

การเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

• บทบาทหน้าที่ และความสำาคัญของธนาคารกลาง

• การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 

และสถาบันการเงิน

ส ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น

การพึง่พาอาศยักนั และการแข่งขัน 

กันทางเศรษฐกิจในประเทศ

• ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

• ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทาง

แก้ไข

ส ๓.๒ ม.๑/๓ ๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

กำาหนดอุปสงค์ และอุปทาน

• ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดอุปสงค์ และอุปทาน 

ส ๓.๒ ม.๑/๔ ๔. อภปิรายผลของการมกีฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

• ความหมายและความสำาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

• กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

พอสังเขป

• ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

แต่ละประเภท

ส ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. วิเคราะห์ความสำาคัญของเวลา

ในการศึกษาประวัติศาสตร์

• ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยที่ปรากฏ 

ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

• ความสำาคัญของเวลา และช่วงเวลาสำาหรับการศึกษา 

ประวัติศาสตร์

• ความสัมพันธ์และความสำาคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบัน 

และอนาคต

ส ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. เทยีบศักราชตามระบบตา่งๆ ที่

ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์

• ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.

• วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่างการเทียบ

• ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร

ประวัติศาสตร์ไทย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ส ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. นำาวิธีการทางประวัติศาสตร์

มาใช้ศึกษาเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์

• ความหมายและความสำาคัญของประวัติศาสตร์ และวิธี

การทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

• ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัย

สุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง    

(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก 

สมัยสุโขทัย เป็นต้น

• นำาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของ

ประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินตนเองในสมัยใดก็ได้  

(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 

สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์) และเหตุการณ์

สำาคัญในสมัยสุโขทัย

ส ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง

ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อพัฒนาการ

ทางด้านต่างๆ

• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส ๔.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุความสำาคัญของแหล่ง

อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

• ที่ตั้งและความสำาคัญของแหล่ง อารยธรรม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น แหล่งมรดกโลก

ในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย 

ที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน

ส ๕.๑ ม.๑/๑ ๑. วเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพ

ของทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

• ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

• การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ีรูปถ่ายทาง

อากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทาง

กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย

ส ๕.๑ ม.๑/๒ ๒. อธบิายพกิดัภมูศิาสตร ์(ละตจิดู 

และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลาและ

เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

• พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)

• เส้นแบ่งเวลา

• การเปรียบเทียบวันเวลาของโลก
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ส ๕.๑ ม.๑/๓ ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด

ภัยพิบัติ และผลกระทบ

ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย

ส ๕.๒ ม.๑/๑ ๑. สำารวจ และระบุทำาเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย

• ทำาเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจาย

ของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย

ส ๕.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ

และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล

ต่อทำาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลีย

• ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ส ๕.๒ ม.๑/๓ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น 

ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพกับมนุษย์

ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลีย

• ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ส ๕.๒ ม.๑/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการ

ภยัพบัิติและการจัดการทรพัยากร

และสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและ โอเชียเนีย

ที่ยั่งยืน

• แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ 

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่ยั่งยืน
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๑ ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ         

สังคมไทย พระไตรปิฏก พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก หลักธรรมสำาคัญ อริยสัจ ๔ พุทธศาสนา สุภาษิต เห็นคุณค่า         

ของการพัฒนาจิต เรียนรู้และการดำาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสนมสิการ การบริหารจิตเจริญปัญญา ศาสนพิธี วิถีชีวิตชาวพุทธ 

วันสำาคญัทางพระพทุธศาสนา หลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถอืในการดำารงชวีติแบบพอเพยีง ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมในชมุชน 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับศาสนาอื่นได้ 

 วิเคราะห์ หลักการ เจตนารมณ์ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่            

ในฐานะพลเมืองดีของชุมชน โครงสร้างและสาระสำาคัญของอำานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยสังเขป 

เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรืออาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตาม

กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               

ฉบบัปัจจบุนัทีเ่กีย่วข้องกบัตนเอง และแสดงออกถงึการเคารพในสทิธขิองตนเองและผูอ่ื้น บคุคลดเีด่นทางศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีในชุมชน  ภูมิปัญญาชุมชน  

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งม่ันในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถ                   

ในการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ  ในการใช้ทกัษะชวีติ และความสามารถ 

ในการใช้เทคโนโลยี  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙   

 ม.๑/๑๐   ม.๑/๑๑   

ส ๑.๒ ม.๑/๑    ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   

ส ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔    

 ส ๒.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓              

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๓  ตัวชี้วัด 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๓    ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ อธิบาย ความสำาคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่นักเรียน    

อาศยัอยู ่ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิของชมุชนและประเทศไทย ความเป็นมาหลกัการและความสำาคญัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ต่อสังคมไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดอุปสงค์ อุปทาน บทบาทหน้าท่ี  และความแตกต่างของสถาบันการเงิน 

ของแต่ละประเภท และธนาคารกลาง ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน และการแข่งขันกัน 

ทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งอภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา    

 ศึกษา วิเคราะห์ ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใช้เครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์ ในการสืบค้นลักษณะทางกายภาพของชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดภูมิศาสตร์

(ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน เวลาของโลก สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทำาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ

โอเชยีเนีย ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางสงัคมทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางประชากร สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรม ในชมุชน ทวปีเอเชยี ทวปีออสเตรเลยีและโอเชยีเนยี ประเดน็ปัญหาจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อม

ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย แนวทางการจัดการภัยพิบัติ                

และการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในชมุชน ทวปีเอเชยี ทวปีออสเตรเลยี และโอเชยีเนยีทีย่ัง่ยนื ตามกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ส ๓.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓     

 ส ๓.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔     

 ส ๕.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓ 

 ส ๕.๒  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  ม. ๑/๔ 

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒    รายวิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรื่องเวลา ช่วงเวลา ยุคสมัย การนับและการเปรียบเทียบศักราช ตัวอย่างศักราชแบบไทย

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การลำาดับเหตุการณ์และการเทียบเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ไทยและ                         

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ผนวกองค์ความรูใ้นการศกึษาประวัตศิาสตร์ไทยและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้  โดยการศึกษาหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ เก่ียวกับความเป็นมาของชนชาติไทย พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

จนเป็นอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย โดยเน้นพัฒนาการด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และการสร้างสรรค์ภมูปัิญญา รวมถงึพฒันาการของอารยธรรมตะวนัออก ทีม่ผีลต่ออาณาจกัร

โบราณก่อนสุโขทัย

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                      

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ส ๔.๓   ม.๑/๑         

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔                  รายวิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ พัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและ

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการอารยธรรมตะวันออกและเหตุการณ์สำาคัญที่ก่อให้เกิด                  

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย และอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

ที่มีผลต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ 

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งม่ันในการทำางาน รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ ตลอดจนพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นผูม้คีวามสามารถในการสือ่สาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ ในการใช้ทกัษะชวีติและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ส ๔.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒    

 ส ๔.๓   ม.๑/๒   ม.๑/๓     

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ส ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สู่ประเทศเพื่อนบ้าน  

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน 

ในปัจจุบัน

ส ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ความสำาคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  

ที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

• ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

ส ๑.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์ความสำาคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  

ที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ

และมรดกของชาติ

ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 

ในฐานะเป็น

• รากฐานของวัฒนธรรม

• เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ

ส ๑.๑ ม.๒/๔ ๔. อภิปรายความสำาคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  

ทีต่นนับถอืกบัการพฒันาชมุชนและ

การจัดระเบียบสังคม

• ความสำาคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 

และการจัดระเบียบสังคม

ส ๑.๑ ม.๒/๕ ๕. วเิคราะหพ์ทุธประวตัหิรอืประวัติ

ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตาม

ที่กำาหนด

• สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติการผจญมาร 

การตรัสรู้ การสั่งสอน

ส ๑.๑ ม.๒/๖ ๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม

แบบอย่างการดำาเนินชีวิตและ

ขอ้คดิจากประวตัสิาวก ชาดก/เรือ่ง

เล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่

กำาหนด

• พระสารีบุตร

• พระโมคคัลลานะ

• นางขุชชุตตรา

• พระเจ้าพิมพิสาร

• มิตตวินทุกชาดก

• ราโชวาทชาดก
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ส ๑.๑ ม.๒/๗ ๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระ

 สังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

• โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

ส ๑.๑ ม.๒/๘ ๘. อธิบายธรรมคณุ และข้อธรรมสำาคญั

ในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตาม

ที่กำาหนด เห็นคุณค่าและนำาไปพัฒนา 

แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

พระรัตนตรัย

• ธรรมคุณ ๖

อริยสัจ ๔

• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

ขันธ์ ๕

     - อายตนะ

• สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

หลักกรรม

     - สมบัติ ๔             

     - วิบัติ ๔

อกุศลกรรมบถ ๑๐

อบายมุข ๖

• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

สุข ๒ (สามิส นิรามิส)

• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

ดรุณธรรม ๖

กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

กุศลกรรมบถ ๑๐ 

สติปัฏฐาน ๔

มงคล ๓๘

- ประพฤติธรรม

- เว้นจากความชั่ว

-  เว้นจากการดื่มนำ้าเมา

พุทธศาสนสุภาษิต

• กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

• กลฺยาณการี กลฺยาณำ ปาปการี จ ปาปกำ  

ทำาดีได้ดี ทำาชั่ว ได้ชั่ว

• สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     

การสั่งสมบุญนำาสุขมาให้
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ • ปูชโก ลภเต ปูชำ วนฺทโก ปฏิวนฺทนำ     

 ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ                  

 ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ

ส ๑.๑ ม.๒/๙ ๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต

เพื่อการเรียนรู้ และดำาเนินชีวิต 

ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ 

วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 

และวธิคีดิแบบอรรถธรรมสมัพนัธ ์หรอื

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา

ที่ตนนับถือ

• พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโส มนสิการ 

๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธี

คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์

ส ๑.๑ ม.๒/๑๐ ๑๐. สวดมนต์ แผเ่มตตา บรหิารจติ และ

เจรญิปญัญาด้วยอานาปานสต ิหรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

• สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

• รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ และประโยชน์

ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

• ฝึกการบริหารจิต และเจริญปัญญาตามหลักสติ

ปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ

• นำาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 

ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ ๑๑. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

เพื่อการดำารงตนอย่างเหมาะสม

ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

• การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

(ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๘)

ส ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล

ต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำาหนด

• การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ ๖

ส ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. มีมรรยาทของความเป็น   

ศาสนิกชนที่ดีตามที่กำาหนด

• การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก 

ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ การยืน 

การใหท้ีน่ัง่ การเดนิสวน การสนทนา การรบัสิง่ของ

การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล 

งานอวมงคล
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ส ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี 

และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

การทำาบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารสิ่งของ

ที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำาหรับพระภิกษุ

การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวาย         

ผ้าอาบนำ้าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม 

เครื่องไทยทาน การกรวดนำ้า การทอดกฐิน 

การทอดผ้าป่า

ส ๑.๒ ม.๒/๔  ๔. อธิบายคำาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ

วันสำาคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง

หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องใน วันมาฆบูชา 

วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันธรรมสวนะและเทศกาลสำาคัญ ระเบียบพิธี

และการปฏิบัติตน ในวันธรรมสวนะ 

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ                

ส ๑.๒ ม.๒/๕ ๕. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี 

พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนา

อื่นๆ เพื่อนำาไปสู่การยอมรับ และความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน

ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ

ส ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนและประเทศ

 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น

- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์   

- กฎหมายบัตรประจำาตัวประชาชน

- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เช่น 

การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร การรับ

บุตรบุญธรรม  และมรดก

• กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ

- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

- กฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร และกรอกแบบแสดง

รายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- กฎหมายแรงงาน
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ส ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 

หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี ตามวิถี

ประชาธิปไตย 

• สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะ 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

• แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตย

ส ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์บทบาท ความสำาคัญ

และความสัมพันธ์ของสถาบัน

ทางสังคม 

• บทบาท ความสำาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบัน

ทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมือง

การปกครอง

ส ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. อธบิายความคลา้ยคลงึและความ

แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ

วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน

• ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งของวฒันธรรมไทย 

และวฒันธรรมของประเทศในภมูภิาคเอเชยีวฒันธรรม

เป็นปัจจยัสำาคัญในการสรา้งความเข้าใจอันดีระหวา่งกนั

ส ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายกระบวนการในการ  

ตรากฎหมาย

กระบวนการในการตรากฎหมาย ผู้มสีทิธเิสนอรา่งกฎหมาย 

ขัน้ตอนการตรากฎหมาย การมีสว่นรว่มของประชาชน

ในกระบวนการตรากฎหมาย 

ส ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร

ทางการเมืองการปกครอง

ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย

สมัยปัจจุบัน

เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำาคัญของระบอบ 

การปกครองของไทย หลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร

ส ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ

การลงทุนและการออม

• ความหมาย และความสำาคัญของการลงทุนและ

การออมต่อระบบเศรษฐกิจ

• การบริหารจัดการเงินออม และการลงทุน

ภาคครัวเรือน

• ปัจจัยของการลงทุนและการออม คือ อัตราดอกเบี้ย 

รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลยี 

การคาดเดา เกี่ยวกับอนาคต

• ปัญหาของการลงทุน และการออมในสังคมไทย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ส ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. อธบิายปจัจยัการผลติสนิคา้และ

บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การผลิตสินค้าและบริการ

• ความหมาย ความสำาคญั และหลกัการผลติสนิคา้และ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

• สำารวจการผลติสนิคา้ในทอ้งถ่ินว่ามกีารผลติอะไรบา้ง 

ใช้วิธีการผลิตอย่างไร มีปัญหาด้านใดบ้าง

• มกีารนำาเทคโนโลยอีะไรมาใช้ทีม่ผีลตอ่การผลติสินค้า

และบริการ

• นำาหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 

และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม

ส ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. เสนอแนวทางการพัฒนา 

การผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

• หลกัการและเปา้หมายปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

• สำารวจและวเิคราะหปั์ญหาการผลติสนิคา้ และบรกิาร

ในท้องถิ่น

• ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต

สินค้าและบริการในท้องถิ่น

ส ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครอง

สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค

• การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค

• กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

• การดำาเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตาม

กฎหมายในฐานะผู้บริโภค

• แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

ส ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ

แบบต่างๆ 

• ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  

ส ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ

พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกัน

ทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชีย

• หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และการ

แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

ส ๓.๒ ม.๒/๓ ๓. วเิคราะหก์ารกระจายของทรพัยากร 

ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

• การกระจายของทรัพยากรในโลก ที่ส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น นำ้ามัน 

ป่าไม้  ทองคำา ถ่านหิน แร่ เป็นต้น
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 ม.๒ ส ๓.๒ ม.๒/๔ ๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการ

ค้าในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า 

ปรมิาณการผลติ และ ราคาสนิค้า

• การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

ส ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์   

ในลักษณะต่าง ๆ

• วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ อย่างง่ายๆ เช่น 

การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำา หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ  

ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

เป็นต้น

• ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 

หรือหลักฐานสมัยอยุธยา (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)

ส ๔.๑ ม.๒/๒

ส ๔.๑ ม.๒/๓

๒. วิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่าง ความจริงกับข้อเท็จจริง

ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

๓. เหน็ความสำาคญัของการตคีวาม

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่า

เชื่อถือ

• ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

ในสมัยอยุธยา และธนบุรี (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

เช่น ข้อความบางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา

จดหมายเหตุชาวต่างชาติ 

• ตวัอยา่งการตคีวามขอ้มลูจากหลกัฐานทีแ่สดงเหตกุารณ์

สำาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี

• การแยกแยะระหวา่งข้อมลูกบัความคดิเหน็ รวมท้ังความ

จริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

• ความสำาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความ

ทางประวัติศาสตร์



139

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ส ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม

 เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ภูมิภาคเอเชีย

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ 

ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป 

• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

ส ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุความสำาคัญของแหล่ง

อารยธรรมโบราณในภมูภิาคเอเชยี

• ที่ตั้งและความสำาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ

ในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลก ในประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

• อทิธพิลของอารยธรรมโบราณทีม่ตีอ่ภมูภิาคเอเชีย

ในปัจจุบัน

ส ๔.๓ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของ

อาณาจักรอยุธยา และธนบุรี 

ในด้านต่างๆ

• การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

• ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเจรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัร

อยุธยา

• พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมือง

การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ การกู้เอกราช

• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เช่น 

การควบคุมกำาลังคน และศิลปวัฒนธรรม

• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้เอกราช 

และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

• วรีกรรมของบรรพบรุษุไทย ผลงานของบคุคลสำาคญั 

ของไทยและต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย

ส ๔.๓ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความมั่นคงและความเจริญ 

รุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

ส ๔.๓ ม.๒/๓ ๓. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และ

อิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว 

ต่อการพฒันาชาตไิทยในยคุตอ่มา
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ส ๕.๑ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะ ทางกายภาพ

ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์

สืบค้นข้อมูล

• ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรปและทวีป

แอฟริกา

• การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ 

รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

ส ๕.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายมาตราส่วนทิศ  และ

สัญลักษณ์

• การแปลความหมายมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์

ในแผนที่

ส ๕.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 

และผลกระทบในทวีปยุโรป

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปยุโรป

ส ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. สำารวจและระบุทำาเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

• ทำาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

พืน้ท่ีเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ แหล่งประมง การกระจาย

ของภาษาและศาสนาในทวีปยุโรป

ส ๕.๒ ม.๒/๒ ๒. วเิคราะหป์จัจัยทางกายภาพและ

ปจัจัยทางสงัคมทีส่ง่ผลตอ่ทำาเลท่ีตัง้

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สงัคมในทวปียโุรปและ ทวปีแอฟรกิา

• ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป

ส ๕.๒ ม.๒/๓ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหา

จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น

ในทวีปยุโรป

• ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สิง่แวดลอ้ม ทางกายภาพกับมนษุยท่ี์เกดิข้ึนในทวีปยโุรป

ส ๕.๒ ม.๒/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการ   

ภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป

• แนวทางการจดัการภยัพบิตัแิละการจดัการทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑  ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา   ๒๐  ชั่วโมง    จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ      

เพื่อนบ้านในปัจจุบัน ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำาคัญ

ของพระพทุธศาสนาต่อสงัคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ และมรดกของชาติ ความสำาคญัของพระพุทธ

ศาสนากบัการพฒันาชมุชนและการจัดระเบยีบสงัคม พทุธประวตั ิพทุธสาวก พทุธสาวกิา  ชาดก ศาสนกิชน ตวัอย่างโครงสร้าง 

และสาระสังเขปของพระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ พุทธศาสนสุภาษิต      

เห็นคุณค่าของการพัฒนาการจิต เพื่อการเรียนรู้และดำาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธี คือ แบบอุมานปลุกเร้า

คุณธรรม และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักธรรม การเป็นลูก

ที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ ๖ การมีมรรยาทของศาสนิกชน หลักธรรมเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 

วันอฏัมบีชูา วนัอาสาฬหบชูา วนัธรรมสวนะและเทศกาลสำาคญั ระเบียบพิธแีละการปฏบัิตตินในวนัธรรมสวนะ วนัเข้าพรรษา 

วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ ศาสนพิธี พิธีกรรม  แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 

บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความสำาคัญและความสัมพันธ์ของสถาบัน       

ทางสงัคม วเิคราะห์ความคล้ายคลงึกนัและความแตกต่างของวฒันธรรมของประเทศในภมูภิาคเอเชีย วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยั

สำาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                    

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘   ม.๒/๙   

   ม.๒/๑๐   ม.๒/๑๑

 ส ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕

 ส ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

 ส ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒                                                               

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๒  ตัวชี้วัด



142

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๓     ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์  ความหมายและความสำาคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงินออม

และการลงทนุภาคครวัเรือน ปัจจัยของการลงทนุและการการออม อตัราดอกเบ้ีย รวมท้ังปัจจยัอืน่ๆ เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลยี 

การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต และปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย ความหมาย  ความสำาคัญ และหลักการผลิต

สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สำารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่นว่ามีการผลิตอะไร ผลิตอย่างไร มีปัญหาด้านใดบ้าง       

มกีารนำาเทคโนโลยมีาใช้ทีม่ผีลต่อการผลติสนิค้าและบรกิารในท้องถ่ิน ท้ังด้านเศรษฐกจิ สงัคม  และสิง่แวดล้อม เสนอแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น อภิปรายแนวทางคุ้มครองสิทธิประโยชน์     

ของผูบ้ริโภค กฎหมาย การดำาเนนิงาน การรกัษาพิทกัษ์สทิธิ  ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้รโิภค แนวทางการปกป้อง

สิทธิของผู้บริโภค สามารถระบบเศรษฐกิจต่างๆ  หลักการและยกตัวอย่างผลกระทบการแข่งขันกันในภูมิภาคเอเชีย              

การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศ

และต่างประเทศ 

 วิเคราะห์ สำารวจและระบุ ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลมาตราส่วน ทิศ และ

สญัลกัษณ์ สาเหตกุารเกดิภยัพิบติั รวมท้ังปัจจัยทางกายภาพและปัจจยัทางสงัคมทีม่ผีลต่อทำาเลทีต่ัง้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

และสังคม และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา           

อย่างยั่งยืน รวมถึงสืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น     

ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้               

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ส ๓.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

 ส ๓.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

 ส ๕.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓   

 ส ๕.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง               จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ วิธีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ เช่น การศึกษา ภูมิหลังของ

ผู้จัดทำาหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุการจัดทำา ช่วงระยะเวลาการจัดทำาหรือจัดสร้างหลักฐาน รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ เป็นหลกัฐานชัน้ต้นหรอืหลกัฐานชัน้รอง ศกึษาข้อมลูสารสนเทศทีอ่ยูใ่นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในท้องถิน่

ของตนเองและสมัยอยุธยา สมัยธนบุรีรวมทั้งศึกษาปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ความสำาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ แหล่งมรดกโลกและอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ 

ของทวีปเอเชีย เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มี             

ต่อสังคมโลก

 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียน       

มคีณุลกัษณะอันพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่างพอเพียง มุง่มัน่ในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ส ๔.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓             

 ส ๔.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒              

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔           ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง           จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเจริญรุง่เรืองและความมัน่คงของอาณาจกัรอยธุยา พฒันาการด้านการเมอืงการปกครอง สงัคม เศรษฐกจิ 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำาคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                    

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 

รวม  ๑  มาตรฐาน  ๓  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ส ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธบิายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ

เหล่านั้นในปัจจุบัน

ส ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ความสำาคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน

นับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์

อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก

• ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย

สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก

ส ๑.๑ ม.๓/๓ ๓. อภิปรายความสำาคญัของพระพุทธ

ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ          

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  (ทีส่อดคลอ้งกบั

หลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ ๖)

ส ๑.๑ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจาก

พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือ

ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำาหนด

• ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น 

ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนาปางลีลา 

ปางประจำาวันเกิด

• สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติปฐมเทศนา 

โอวาทปาฏิโมกข์

ส ๑.๑ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์และประพฤติตน

ตามแบบอย่างการดำาเนินชีวิตและ

ข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก 

เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

ตามที่กำาหนด

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี 

พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล

นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก

ส ๑.๑ ม.๓/๖ ๖. อธบิายสงัฆคุณ และข้อธรรมสำาคญั

ในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำาหนด

พระรัตนตรัย

• สังฆคุณ ๙

อริยสัจ ๔

• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

ขันธ์ ๕

- ไตรลักษณ์
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ • สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

หลักกรรม

     - วัฏฏะ ๓

     - ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ)

• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

อัตถะ ๓

• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มรรคมีองค์ ๘

ปัญญา ๓

สัปปุริสธรรม ๗

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

อุบาสกธรรม ๗

มงคล ๓๘

     - มีศิลปวิทยา

     - พบสมณะ

     - ฟังธรรมตามกาล

     - สนทนาธรรมตามกาล

พุทธศาสนสุภาษิต

• อตฺตา หเว ชิตำ เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกว่า

• ธมฺมจารี  สุขำ เสติ                                  

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

• ปมาโท มจฺจุโน ปทำ                             

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

• สุสฺสูสำ ลภเต ปญฺญำ                            

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

• เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน ๔ 

ในมหาปรินิพพานสูตร
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ส ๑.๑ ม.๓/๗ ๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  

ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับการทำางานและการมีครอบครัว

การปฏบัิตตินตามหลกัธรรม (ตามสาระการเรยีนรู ้ขอ้ ๖)

ส ๑.๑ ม.๓/๘ ๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต

เพื่อการเรียนรู้และดำาเนินชีวิต 

ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ 

วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนา

จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน

นับถือ

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ 

๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ

ปัจจัย

ส ๑.๑ ม.๓/๙ ๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต 

และเจรญิปญัญาด้วยอานาปานสต ิ

หรือตามแนวทางของศาสนา

ที่ตนนับถือ

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ 

และประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 

ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามหลักสติปัฏฐาน 

เน้นอานาปานสตินำาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน   

ส ๑.๑ ม.๓/๑๐ ๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและ

ยอมรับวิถีการดำาเนินชีวิตของ

ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ

วิถีการดำาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ

ส ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาท

ของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก 

ตามที่กำาหนดได้ถูกต้อง

หนา้ทีข่องพระภกิษใุนการปฏบิตัติามหลกัพระธรรมวินยั

และจริยวัตรอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ

ในงานศาสนพธิทีีบ่า้น การสนทนา การแตง่กาย มรรยาท

การพูดกับพระภิกษุตามฐานะ

ส ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา 

ตามที่กำาหนด 

การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ 

ของพระพุทธศาสนา

ส ๑.๒ ม.๓/๓ ๓. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ 

ในมหาปรินิพพานสูตร
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ม.๓ ส ๑.๒ ม.๓/๔ ๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม

ได้ถูกต้อง

 

พิธีทำาบุญ งานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ 

การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย

สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง 

การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าว

พระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดนำ้า

ส ๑.๒ ม.๓/๕ ๕.  อธิบายประวัติวันสำาคัญทาง

ศาสนาตามที่กำาหนดและปฏิบัติ

ตนได้ถูกต้อง

ประวัติวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

• วันวิสาขบูชา (วันสำาคัญสากล)

• วันธรรมสวนะและเทศกาลสำาคัญ

หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรมเทศนา การแต่งกาย 

ในการประกอบศาสนพิธีที่วัด การงดเว้นอบายมุข  

การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำาคัญ

ส ๑.๒ ม.๓/๖ ๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ

แสดงตนเป็นศาสนิกชน ของ

ศาสนาที่ตนนับถือ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

• ขั้นเตรียมการ

• ขั้นพิธีการ

ส ๑.๒ ม.๓/๗ ๗. นำาเสนอแนวทางในการธำารง

รักษาศาสนาที่ตนนับถือ

• การศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งองคป์ระกอบของพระพทุธศาสนา 

นำาไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส

• การศึกษาการรวมตัวขององค์กร ชาวพุทธ

• การปลูกจิตสำานกึในดา้นการบำารงุรักษาวดัและพทุธสถาน 

ให้เกิดประโยชน์

ส ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายความแตกต่างของการ 

กระทำาความผิดระหวา่ง คดอีาญา

และคดีแพ่ง

• ลักษณะการกระทำาความผิดทางอาญา และโทษ

• ลักษณะการกระทำาความผิดทางแพ่ง  และโทษ

• ตัวอย่างการกระทำาความผิดทางอาญา เช่น 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   

• ตวัอยา่งการทำาความผดิทางแพง่ เชน่  การทำาผดิสญัญา 

การทำาละเมิด 

ส ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. มสีว่นรว่มในการปกปอ้งคุม้ครอง 

ผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

• ความหมาย และความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน

• การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม 
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ม.๓ ส ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ

เลอืกรบัวฒันธรรมสากล ทีเ่หมาะสม

• ความสำาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและ

วัฒนธรรมสากล การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ

ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับวัฒนธรรมสากล

ที่เหมาะสม

ส ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ

 และเสนอแนวคดิในการลดความ

ขัดแย้ง

• ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม ความเชื่อ

• สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา

ยาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ

• แนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้งและการ

สร้างความสมานฉันท์

ส ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. เสนอแนวคิดในการดำารงชีวิต

อย่างมีความสุขในประเทศและ

สังคมโลก

• ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำารงชีวิตให้มีความสุข เช่น            

การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลก

ในแง่ดี สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภคด้วยปัญญา 

เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและ

สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ส ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายระบอบการปกครอง

แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

ระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

เช่น การปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย เกณฑ์การตัดสินใจ

ส ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบ

การปกครองของไทยกับประเทศ 

อื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครองของไทย

กับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ส ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับ

ปจัจบุนัในมาตราต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม 

และการตรวจสอบการใชอ้ำานาจรฐั

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ

การใช้อำานาจรัฐ อำานาจหน้าที่ของรัฐบาลบทบาทสำาคัญ

ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ความจำาเป็น

ในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย

ส ๒.๒ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยของประเทศไทย

และเสนอแนวทางแก้ไข

ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา
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 ม.๓ ส ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบ

เศรษฐกิจ

• ความหมายและประเภทของตลาด

• ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน

• ความหมาย และความสำาคัญของกลไกราคาและ

การกำาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ

• หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ

ส ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

• สำารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาท้องถ่ินท้ังทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

• วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

• แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ส ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กับระบบสหกรณ์

• แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ในระดับต่างๆ 

• หลักการสำาคัญของระบบสหกรณ์

• ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ส ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่

ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

• บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ 

• บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น 

การผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชน

ไม่ดำาเนินการ เช่น ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน

- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศของรัฐ

ในระดับต่างๆ 

- บทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคมุราคาเพือ่การ

แจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

• บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

ในสังคมไทย
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ม.๓ ส ๓.๒ ม.๓/๒ ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย 

และกิจกรรมทางเศรษฐกจิของรฐับาล

ที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและ

ประเทศชาติ

• นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

ส ๓.๒ ม.๓/๓ ๓. อภิปรายบทบาท ความสำาคัญ 

ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ  

• บทบาทความสำาคัญของการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

• ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

• กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  

ส ๓.๒ ม.๓/๔ ๔. อภปิรายผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะ 

เงินเฟ้อ เงินฝืด 

• ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 

ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ 

เงินฝืด

ส ๓.๒ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ

ว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา

• สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน

• ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน

• แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ส ๓.๒ ม.๓/๖ ๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน

ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

• การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

• สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า  

ในการค้าระหว่างประเทศ

ส ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. วเิคราะหเ์รือ่งราวเหตกุารณส์ำาคญั

ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

• ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำาหรับการ

ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น

ในท้องถิ่นตนเอง

• วิเคราะห์เหตุการณ์สำาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โ

ดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

• นำาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 

และท้องถิ่นของตน

ส ๔.๑ ม.๓/๒ ๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

ในการศึกษาเรือ่งราวตา่งๆ ทีต่นสนใจ
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 ม.๓ ส ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม

เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค

ต่างๆ ในโลกโดยสังเขป

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ

ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการ

โดยสังเขป

• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป

• อทิธพิลของอารยธรรมตะวนัตกทีม่ผีลต่อพัฒนาการ 

และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

• ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 

๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น 

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง

ที่นำาไปสู่ความร่วมมือ และความ

ขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 

ตลอดจนความพยายามในการ

ขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ส ๔.๓ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย 

สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ

• การสถาปนากรงุเทพมหานครเป็น ราชธานีของไทย

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง 

ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

• บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 

ในการสรา้งสรรคค์วามเจริญและความมัน่คงของชาติ

• พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

และความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศตามช่วงสมยัตา่งๆ

• เหตุการณ์สำาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อ 

การพัฒนาชาติไทย เช่น การทำาสนธิสัญญาเบาว์ริง

ในสมัยรชักาลที ่๔ การปฏริปูประเทศในสมัยรชักาลที ่๕ 

การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลของเหตุการณ์

ต่างๆ

• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

• บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง

จนถึงปัจจุบันในสังคมโลก

ส ๔.๓ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย

ในสมัยรัตนโกสินทร์

ส ๔.๓ ม.๓/๓ ๓. วเิคราะหภู์มปิญัญาและวฒันธรรม

ไทยสมยัรตันโกสนิทร ์และอทิธพิลตอ่

การพัฒนาชาติไทย

ส ๔.๓ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์บทบาทของไทย 

ในสมัยประชาธิปไตย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด   สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓ ส ๕.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะ ทางกายภาพ

ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีป

อเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่

เฉพาะเรื่อง และเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล

• ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

และทวีปอเมริกาใต้ 

• การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ

ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพ

ของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

ส ๕.๑  ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 

และผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปอเมริกาใต้

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน

ทวีปอเมริกาเหนือ

ส ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. สำารวจและระบุทำาเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทวีปอเมริกาเหนือและ

ทวีปอเมริกาใต้

• ทำาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง 

การกระจายของภาษาและศาสนา

ในทวีปอเมริกาเหนือ

ส ๕.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ

และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำาเล 

ที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

และทวีปอเมริกาใต้

• ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางประชากร 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้

ส ๕.๒ ม.๓/๓ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหา

 จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น

ในทวีปอเมริกาเหนือ 

และทวีปอเมริกาใต้

• ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ

ส ๕.๒ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการ

ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

• แนวทางการจดัการภยัพบัิตแิละการจดัการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือและ

ทวีปอเมริกาใต้ที่ยั่งยืน

ส ๕.๒ ม.๓/๕ ๕. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๑     ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสำาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเผยแผ่ศาสนา ประวัติศาสดา และประวัติวันสำาคัญทางศาสนา รวมทั้งเห็นคุณค่าและประพฤติตน

ตามแบบอย่างการดำาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และเป็นศาสนิกชนที่ด ี

ให้สอดคล้องกบัระบอบการปกครองแบบต่างๆ ทีใ่ช้ในยคุปัจจบุนั ให้เหมาะสม ต่อบคุคลต่างๆ ตามหลกัศาสนา บทบาทและ

หน้าที่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่าง และยอมรับวิถีการดำาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 

เพือ่การเรยีนรูแ้ละดำาเนินชวีติด้วยวธิคิีดแบบโยนิโสมนสกิาร ปฏบัิตตินตามหลกัธรรมในการพฒันาตนเพือ่เตรยีมพร้อมสำาหรับ

การทำางานและการมีครอบครัวสังฆคุณ  และข้อธรรมสำาคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ             

สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 อธบิาย วเิคราะห์ เปรียบเทยีบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอืน่ๆ ท่ีมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตย 

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา             

ความขดัแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  เหน็ความแตกต่างของการกระทำาความผิดระหว่างคดอีาญา     

และคดีเพ่ง และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู ้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ                    

ตามรัฐธรรมนูญ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖  ม.๓/๗   ม.๓/๘   ม.๓/๙  ม.๓/๑๐

 ส ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖  ม.๓/๗

 ส ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕

 ส ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔                          

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๖  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓              ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ อภิปราย ความสำาคัญของกลไกราคา ตลาด แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ มาใช้ในการ

พัฒนาท้องถิ่น และประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐบาล ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย             

กับต่างประเทศ 

 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล 

สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำารวจและระบุทำาเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น ในทวีป

อเมรกิาเหนอื และทวปีอเมรกิาใต้ อย่างยัง่ยนื ระบคุวามร่วมมอืระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 

ของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สำารวจและระบุ ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ รวมท้ังปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำาเลท่ีตั้ง  

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                        

ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน รวมถึงสืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  

 ส ๓.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖  

 ส ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   

 ส ๕.๒    ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔                

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วิเคราะห์ ยุคสมัยและเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์สากล วิเคราะห์เปรียบเทียบศักราช การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคนไทยกับคนในซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ยุคสมัยและเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ประเภทและ

แหล่งข้อมูลในการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ใช้เป็นหลักในการแบ่งยุคสมัย เหตุการณ์สำาคัญ ในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลกท่ีมีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และตะวันตกท่ีมีผลต่อ

ประเทศไทย  

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้             

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ส ๔.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ส ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๔             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง               จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 วเิคราะห ์เหตุการณส์ำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศลิปวฒันธรรม 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา          

ความสำาคญัของการปรบัเปลีย่นภมูปิญัญาใหเ้หมาะสมกบัชีวติปจัจบุนั อนรุกัษแ์ละสง่เสรมิ ประวตั ิผลงาน และเปรยีบเทยีบ

ผลงานของบุคคลสำาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                      

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ส ๔.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔  

รวม  ๑  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

     มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

     มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำาเนินชีวิต

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

     มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา

     มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำา

อย่างสมำ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนำ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ

ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

    มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำารงสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต

    มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 

สารเสพติด และความรุนแรง
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

พ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ

ประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ

ให้ทำางานตามปกติ 

• วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ        

ให้ทำางานตามปกติ 

พ ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต

ทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์

มาตรฐาน 

• การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต 

ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

พ ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. แสวงหาแนวทางในการพัฒนา

ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 

• แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เจริญเติบโตสมวัย 

พ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายวิธีการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทาง

เพศอย่างเหมาะสม 

• การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

พัฒนาการทางเพศ 

- ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์

และพัฒนาการทางเพศ 

- การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 

- การเบี่ยงเบนทางเพศ 

พ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. แสดงทักษะการปฏิเสธ

เพื่อป้องกันตนเองจากการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

• ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

พ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. เพิ่มพูนความสามารถของตน

ตามหลกัการเคลือ่นไหวทีใ่ชท้กัษะ

กลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำาไปสู่

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

• หลักการเพิ่มพูนความสามารถ ในการเคลื่อนไหว            

ที่ใช้ทักษะกลไกและ ทักษะพื้นฐานที่นำาไปสู่การพัฒนา

ทักษะการเล่นกีฬา 

พ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล

ประเภทบุคคลและทีม 

โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา 

อย่างละ ๑ ชนิด 

• การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลที่เลือก เช่น กรีฑา

ประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทเบิลเทนนิส 

เทนนิส ว่ายนำ้า 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ พ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายความสำาคัญของ 

การออกกำาลังกายและเล่นกีฬา

จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

• ความสำาคัญของการออกกำาลังกายและเล่นกีฬา

จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

พ ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ

ยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธี

การเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น 

• การยอมรับความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ในการเล่นกีฬา 

พ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสม

กับวัย

• หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

พ ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก

ภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

• ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 

- ภาวะการขาดสารอาหาร 

- ภาวะโภชนาการเกิน 

พ ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. ควบคุมนำ้าหนักของตนเอง 

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

• เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย 

• วิธีการควบคุมนำ้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

พ ๔.๑ ม.๑/๔ ๔. สร้างเสริมและปรับปรุง

สมรรถภาพทางกาย

ตามผลการทดสอบ 

• วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

• วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

ตามผลการทดสอบ 

พ ๕.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาล

และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อย่างปลอดภัย 

• การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

- เป็นลม 

- บาดแผล 

- ไฟไหม้ 

- กระดูกหัก 

- นำ้าร้อนลวก ฯลฯ 

พ ๕.๑ ม.๑/๒ ๒. อธิบายลักษณะอาการ

ของผู้ติดสารเสพติดและ

การป้องกันการติดสารเสพติด 

• ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด 

• อาการของผู้ติดสารเสพติด 

• การป้องกันการติดสารเสพติด 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ พ ๕.๑ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความสัมพันธ์

ของการใช้สารเสพติดกับการเกิด

โรคและอุบัติเหตุ 

• ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรค

และอุบัติเหตุ 

พ ๕.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่น

ให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 

โดยใช้ทักษะต่าง ๆ 

• ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

- ทักษะการสื่อสาร 

- ทักษะการตัดสินใจ 

- ทักษะการแก้ปัญหา 

ฯลฯ 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชาสุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                   จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ความสำาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

และวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำางานตามปกติ วิธีการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกายจติใจ 

อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด                    

และความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพตดิกบัการเกดิโรคและอบุตัเิหต ุวเิคราะห์ภาวะการณ์เจรญิเตบิโตทางร่างกายของตนเอง

กับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการท่ีมี         

ผลกระทบต่อสุขภาพ แสดงทักษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารที่เหมาะสม

กบัวัย ควบคุมนำา้หนกัของตนเอง ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเสรมิและปรบัปรงุสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ 

แสดงวธิปีฐมพยาบาลและเคลือ่นย้ายผูป่้วยอย่างปลอดภยั และการชกัชวนผูอ้ืน่ให้ ลด ละ เลกิ สารเสพตดิโดยใช้ทกัษะต่างๆ

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๑.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 

 พ ๒.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

 พ ๔.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔

 พ ๕.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๑๑๐๒   ชื่อรายวิชาพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานท่ีนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เล่นกีฬาไทย                  

และกฬีาสากลประเภทบคุคลและทมี โดยใช้ทกัษะพืน้ฐานตามชนดิกฬีา อย่างละ ๑ ชนดิ ร่วมกจิกรรมนนัทนาการอย่างน้อย 

๑ กิจกรรมและนำาหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ความสำาคัญของการออกกำาลังกายและเล่นกีฬา จนเป็นวิถี

ชีวิตที่มีสุขภาพดี ออกกำาลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีการ

ประเมินการเล่นของตนและผูอ้ืน่ ปฏบิตัติามกฎ กตกิา และข้อตกลงตามชนดิกีฬาทีเ่ลอืกเล่น วางแผนการรกุและการป้องกนั

ในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำาไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการเล่นกีฬา และการทำางานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อื่น

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๓.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓   

 พ ๓.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕     ม.๑/๖

รวม  ๒  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

พ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาในวัยรุ่น 

• การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาในวัยรุ่น 

พ ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบ 

ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาในวัยรุ่น 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา 

- พันธุกรรม 

- สิ่งแวดล้อม 

- การอบรมเลี้ยงดู 

พ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อเจตคติในเรื่องเพศ 

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 

- ครอบครัว 

- วัฒนธรรม 

- เพื่อน 

- สื่อ 

พ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายวิธีป้องกันตนเอง 

และหลกีเลีย่งจากโรคตดิตอ่ทางเพศ

สัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์

โดยไม่พึงประสงค์ 

• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

• โรคเอดส์ 

• การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ 

พ ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. อธิบายความสำาคัญ

ของความเสมอภาคทางเพศและ

วางตัวได้อย่างเหมาะสม 

• ความสำาคัญของความเสมอภาคทางเพศ 

• การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 

• ปัญหาทางเพศ 

• แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ 

พ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. นำาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 

ทักษะกลไกและทักษะ

การเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก

แหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลายมาสรปุเปน็

วิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง 

• การนำาผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและ

ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่

เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

 

พ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล 

ทั้งประเภทบุคคลและทีม 

อย่างละ ๑ ชนิด 

• การเล่นกฬีาไทย กฬีาสากลตามชนดิกฬีาทีเ่ลอืก เช่น 

กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส 

ตระกร้อลอดบ่วง ฟุตซอล ว่ายนำ้า เทควันโด 

พ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลง

ทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สตปิญัญาทีเ่กดิจากการออกกำาลงักาย 

และเล่นกีฬาเป็นประจำาจนเป็น

วิถีชีวิต 

• สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากการออกกำาลังกาย 

และการเล่นกีฬาอย่างสมำ่าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต 

• การสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยการออกกำาลังกาย

และเล่นกีฬาเป็นประจำา 

พ ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม 

การออกกำาลังกาย เล่นกีฬา

ตามความถนัดและความสนใจ

พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเอง 

• การออกกำาลังกายและการเล่น กีฬาไทย 

กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 

• การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การร่วมกิจกรรม

การออกกำาลังกายและเล่นกีฬา

พ ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

อย่างมีเหตุผล 

• การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 

พ ๔.๑ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้า

ทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ

• ความเจรญิกา้วหนา้ทางการแพทย ์ ทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

พ ๔.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของภาวะสมดุลระหว่าง

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

• ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

พ ๔.๑ ม.๒/๔ ๔. อธิบายลักษณะอาการ

เบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

• ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

พ ๔.๑ ม.๒/๕ ๕. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน

เพื่อจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด

• วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ และความเครียด

พ ๕.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุวิธีการปัจจัยและแหล่ง 

ที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

• วิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ 

ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๑   ชื่อรายวิชาสุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                  จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น วิธีป้องกันตนเองและหลีกเล่ียง            

จากโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เอดส ์และการตัง้ครรภโ์ดยไมพ่งึประสงค ์ความสำาคญัของความเสมอภาคทางเพศ และวางตวั

ได้อย่างเหมาะสม ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และสถานการณ์

เสี่ยง ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น          

วธิกีารปจัจยัและแหลง่ทีช่ว่ยเหลอื ฟืน้ฟผููต้ดิสารเสพตดิ วเิคราะห์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่เจตคตใินเรือ่งเพศ ปญัหาและผลกระทบ

ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ผลของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีต่อสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ และความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล     

เสนอแนะวิธีปฏบิตัตินเพือ่จดัการกบัอารมณ์และความเครยีด พฒันาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เปน็ไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด 

ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำาไปสู่อันตราย

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๑.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

 พ ๒.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔ 

 พ ๔.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗  

 พ ๕.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๒   ชื่อรายวิชาพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                   จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธี ที่เหมาะสม       

ในบริบทของตนเอง เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ท้ังประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ ๑ ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิภาพ        

ของรปูแบบการเคลือ่นไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกฬีาและกิจกรรมในชีวติประจำาวนั ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กจิกรรม 

และนำาความรู้และหลกัการทีไ่ด้ไปปรบัใช้ในชวีติประจำาวนัอย่างเป็นระบบ อธิบายสาเหตกุารเปลีย่นแปลงทางกาย จติใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออกกำาลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจำาจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข้าร่วมกิจกรรม                           

การออกกำาลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก วางแผนการรุกและการป้องกันในการ

เล่นกีฬาที่เลือกและนำาไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม นำาผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ

ตนเอง

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๓.๑    ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔

 พ ๓.๒    ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๙  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

พ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของ

ชีวิต 

• การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา ในแต่ละวัย 

- วัยทารก 

- วัยก่อนเรียน 

- วัยเรียน 

- วัยรุ่น 

- วัยผู้ใหญ่ 

- วัยสูงอายุ 

พ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก 

การวางแผนครอบครัว และวิธีการ

ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

• องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 

- อนามัยแม่และเด็ก 

- การวางแผนครอบครัว 

พ ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. วเิคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบตอ่

การตั้งครรภ์ 

• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 

- แอลกอฮอล์ 

- สารเสพติด 

- บุหรี่ 

- สภาพแวดล้อม 

- การติดเชื้อ 

- โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ 

พ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล

อย่างละ ๑ ชนิด โดยใช้เทคนิค

ที่เหมาะสมกับตนเองและทีม 

• เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล

ท่ีเลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล 

บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิส ตะกร้อข้ามตาข่าย 

ฟุตบอล 

พ ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. กำาหนดรายการอาหาร

ที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ 

โดยคำานึงถึงความประหยัด

และคุณค่าทางโภชนาการ 

• การกำาหนดรายการอาหาร ที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ 

- วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน วัยเรียน) วัยรุ่น 

วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ โดยคำานึงถึงความประหยัดและ

คุณค่าทางโภชนาการ 
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ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ พ ๔.๑ ม.๓/๒ ๒. เสนอแนวทางป้องกันโรค

ที่เป็นสาเหตุสำาคัญของการ

เจ็บป่วยและการตายของคนไทย 

• โรคที่เป็นสาเหตุสำาคัญของการเจ็บป่วย

และการตายของคนไทย โรคติดต่อ เช่น 

- โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 

- โรคเอดส์ 

- โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 

โรคไม่ติดต่อ เช่น 

- โรคหัวใจ 

- โรคความดันโลหิตสูง 

- เบาหวาน 

- มะเร็ง ฯลฯ 

พ ๔.๑ ม.๓/๓ ๓. รวบรวมขอ้มลูและเสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

• ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

• แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

พ ๔.๑ ม.๓/๔ ๔. วางแผนและจัดเวลาในการออก

กำาลังกาย การพักผ่อนและการสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกาย 

• การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำาลังกาย 

การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

พ ๕.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ

พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ

และแนวทางป้องกัน 

• ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

• แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

พ ๕.๑ ม.๓/๒ ๒. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและ

ชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้

ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

• ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง 

• วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

พ ๕.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของการด่ืมเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

• ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

พ ๕.๑ ม.๓/๔ ๔. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 

อย่างถูกวิธี 

• วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๑   ชื่อรายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง       จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต  วิเคราะห์

อทิธพิลและความคาดหวังของสงัคมตอ่การเปลีย่นแปลงของวยัรุน่ สือ่ โฆษณา ทีม่อีทิธพิลตอ่การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ

ของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยง   

และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง                    

ความสัมพันธ์ของการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน

ครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม กำาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำานึงถึงความประหยัดและ

คุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำาคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูล             

และเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน วางแผนและจัดเวลาในการออกกำาลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพฒันาไดต้ามความแตกตา่งระหว่างบคุคล หลกีเลีย่งการใชค้วามรนุแรง

และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   

 พ ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   

 พ ๔.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    

 พ ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕   

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๒   ชื่อรายวิชาพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                  จำานวน  ๐.๕  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม นำาหลักการความรู้        

และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและนำาหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการ

เล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำาใจนักกีฬา ออกกำาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำาเสมอและนำาแนวคิดหลักการจากการเล่นไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและ  

นำาแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม จำาแนกกลวิธีการรุก การป้องกันที่ใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสิน

ใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น และเสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองท่ีเกิดจากการ

ออกกำาลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำา

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 พ ๓.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   

 พ ๓.๒    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๘  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คุณค่างานทศันศิลป ์ถา่ยทอดความรูส้กึ ความคดิตอ่งานศลิปะอยา่งอสิระ ชืน่ชมและประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์งานต่าง ๆ ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน

ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๒ ดนตรี

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

งานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและความ

คล้ายคลึงของทัศนศิลป์และ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง

ทัศนธาตุ

• ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน

ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุและบรรยายของการ

ออกแบบงานทนัศิลป์  โดยเนน้ความ

เป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและ

ความสมดุล 

• ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล

ศ ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็น

ระยะใกล้ ไกล เป็น ๓ มิติ 

• หลักการวาดภาพทัศนียภาพ

ศ ๑.๑ ม.๑/๔ ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสม

มาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ 

โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 

ความกลมกลืน และการสื่อดังเรื่อง

ราวของงาน

• เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในการปั้น 

หรืองานสื่อผสม

ศ ๑.๑ ม.๑/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรือ

กราฟิกอื่นๆ  ในการนำาเสนอเทคนิค

ข้อมูล

• การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิก

ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ

บรรยายตัวชี้วัด การปรับปรุงของ

ตนเองและผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์

ที่กำาหนดให้

• การประเมินงานทัศนศิลป์

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ

รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและ

ของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

• ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นและของ

ชาติตามวัฒนธรรมไทยและสากล

ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบ

งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ  

ในประเทศไทย

• งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย
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ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

 

ศ ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย

และสากล

• งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ต

สากลได้

• ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

• ทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น

ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. เปรียบเทียบเสียงร้อง

และเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก

วัฒนธรรมที่ต่างกัน

• การกำาเนิดของเสียง

- เสียงของมนุษย์

- เสียงของเครื่องดนตรี

ศ ๒.๑ ม.๑/๓ ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี

ประกอบการขับร้องด้วยบทเพลง

ที่หลากหลายรูปแบบ

• การร้องเพลงประกอบจังหวะ

ศ ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรไีทยและ

วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมอื่น 

• ประเภทของวงดนตรีไทย

• ประเภทของดนตรีสากล

ศ ๒.๑ ม.๑/๕ ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ ์

ของบทเพลงทีมี่ความเรว็ของจงัหวะ 

และความดัง เบา แตกต่างกัน 

• ระดับเสียง – เบา (Dynamic)

• อัตราความเร็วของจังหวะ Tempo

ศ ๒.๑ ม.๑/๖ ๖. เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก 

ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท

• องค์ประกอบของดนตรี

- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง

- ทำานองกับอารมณ์ของบทเพลง

ศ ๒.๑ ม.๑/๗ ๗. นำาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตัวเอง 

ชื่นชอบและอธิบายลักษณะเด่น      

ที่ทำาให้งานนั้นน่าชื่นชม

• การนำาเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ

ศ ๒.๑ ม.๑/๘ ๘. ใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี

อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

• การใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และ

อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย 

• บทบาทและอิทธิพลของดนตรี

- บทบาทของดนตรีในสังคม

- อิทธิพลของดนตรีในสังคม

ศ ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุความหลากหลาย 

ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม

ต่างกัน

• องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดง

ที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือ

ความคิดของผู้ชม

• การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม

• ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ

• การพัฒนารูปแบบของการแสดง

• อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม

ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการ

ละครในการแสดง

• นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง

- ภาษาท่าและการตีบท

- ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์

ศ ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร

ในรูปแบบง่ายๆ

• รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์

- นาฏศิลป์พื้นบ้าน

- นาฏศิลป์นานาชาติ

ศ ๓.๑ ม.๑/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำางานเป็นกลุ่ม 

ในกระบวนการผลิตการแสดง

• การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง

• บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๑/๕ ๕. ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำาหนดให้ในการ

พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชมโดย

เน้นเรื่องราวการใช้เสียงการแสดงท่า 

และการเคลื่อนไหว

• หลักในการชมการแสดง

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบปุจัจยัทีมี่ผลต่อการเปลีย่นแปลง 

ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

• ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์

 นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นบ้าน

ศ ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. บรรยายประเภทของละครไทยใน

แต่ละยุคสมัย 

• ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย
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 คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง   จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น ตัวโน้ต ตัวหยุด ช่ือตัวโน้ตบรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำาหลัก เครื่องหมาย                    

ทางดนตรีสากลเบื้องต้น ดนตรีศัพท์ อธิบายความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีสากล ประวัติความเป็นมา รูปร่างลักษณะ     

ของเสียง วงดนตรีประเภทต่างๆ และการขับร้องบทเพลงสากล

 นาฏยศพัท์ ภาษาท่าและการตีบท ท่าทางการเคลือ่นไหวทีแ่สดงมอืทางอารมณ์ ศกึษารูจ้กัแม่ท่าจากรำาวงมาตรฐาน 

เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางนาฏศิลป์และการจัดการแสดงละครในรูปแบบต่างๆ

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย ตลอดจนการใช้ความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๒.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  

 ศ ๒.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด



177

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒   ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ระบ ุยกตวัอย่าง เปรยีบเทยีบความแตกต่างและความคล้ายคลงึกบัของทศันธาต ุในงานทศันศลิป์และสิง่แวดล้อม 

ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพ การแสดงทัศนียภาพ การประเมินทัศนศิลป์ ลักษณะ       

รูปแบบของทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น

 นำาหลักความรู้และความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของทัศนธาตุ ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล 

หลักการวาดภาพ การออกแบบรปูภาพ การประเมนิงานทศันศลิป์มาผลติเป็นผลงานการวาดภาพให้เหน็ทศันยีภาพใกล้ ไกล 

ภาพ ๓ มิติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน ตลอดจนใช้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา                   

และการใช้เทคโนโลยมีาพัฒนาการใช้ทกัษะชีวติอย่างถูกต้องและมคีวามสขุ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖

 ศ ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๙  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและ

ความคล้ายคลึงของทัศนศิลป์และ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้

เรื่องทัศนธาตุ

• รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์

ศ ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุและบรรยายของ

การออกแบบงานทศันศลิป์ โดยเนน้

ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน

และความสมดุล 

• ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล

ในงานทัศนศิลป์

ศ ๑.๑ ม.๒/๓ ๓. วาดภาพทัศนียภาพ

แสดงให้เห็นระยะใกล้ ไกล 

เป็น ๓ มิติ 

• หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

ศ ๑.๑ ม.๒/๔ ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสม

มาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ 

โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 

ความกลมกลืนและการสื่อ

ดังเรื่องราวของงาน

• เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้น

หรืองานสื่อผสม

ศ ๑.๑ ม.๒/๕ ๕. ออกแบบรปูภาพสญัลกัษณห์รือ

กราฟกิอืน่ๆ ในการนำาเสนอเทคนคิ

ข้อมูล

• การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองานกราฟิก

ศ ๑.๑ ม.๒/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ

บรรยายตัวชี้วัดการปรับปรุง

ของตนเองและผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์

ที่กำาหนดให้

• การประเมินงานทัศนศิลป์

ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ

รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและ

ของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

• รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ

- รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทย

ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบ

งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ 

ในประเทศไทย

• งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย



179

ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

 

ศ ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย

และสากล

• เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย

และโน้ตสากลได้

• ทฤษฎีโน้ตไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น

- อ่าน เขียนโน้ตเพลงไทย

- ร้องโน้ตเพลงไทย

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ

เสียงของเครื่องดนตรีที่มา

จากวัฒนธรรมที่ต่างกัน

• การขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น

ศ ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี

ประกอบการขับร้องด้วยบทเพลง 

ที่หลากหลายรูปแบบ

• ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการขับร้อง

ศ ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทย

และวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรม

อื่น

• การขับร้องในรูปแบบที่แตกต่างกันของจังหวะและ

ความดัง เบา

ศ ๒.๑ ม.๒/๕ ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ

อารมณ์ของบทเพลงท่ีมีความเร็ว

ของจังหวะและความดัง เบา 

แตกต่างกัน

• การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง

ศ ๒.๑ ม.๒/๖ ๖. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึก 

ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท

• หลักการฟังเพลงไทยในแต่ละประเภท

ศ ๒.๑ ม.๒/๗ ๗. นำาเสนอตัวอย่างเพลง 

ที่ตัวเองชื่นชอบและอธิบาย

ลักษณะเด่นที่ทำาให้งานนั้น

น่าชื่นชม

• เพลงไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น ที่ชื่นชอบ

ศ ๒.๑ ม.๒/๘ ๘. ใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี 

อย่างระมัดระวัง และรับผิดชอบ

• หลักการบำารุงรักษาคุณภาพของเสียงร้อง
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

 

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์

และอิทธิพล ของดนตรีที่มีต่อ

สังคมไทย 

• อิทธิพลของเพลงขับร้องที่มีผลต่อสังคม

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุความหลากหลายของ

องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม

ต่างกัน

• องค์ประกอบบทเพลงขับร้องในวัฒนธรรมต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดง 

ทีม่ผีลต่อการโน้มน้าวอารมณห์รอื

ความคิดของผู้ชม

• ศัพท์ที่ใช้ในการแสดง

- ภาษาท่าทาง

ศ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์

ทางการละครในการแสดง

• นักแสดงที่มีชื่อเสียงในการแสดงนาฏศิลป์สากล

ศ ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร

ในรูปแบบง่ายๆ

• จัดการแสดงนาฏศิลป์ชุดสั้นๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำางาน

เป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต

การแสดง

• จัดการแสดงนาฏศิลป์วัฒนธรรมต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๕ ๕. ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำาหนดให้

ในการพิจารณาคุณภาพ

การแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องราว

การใช้เสียงการแสดงท่าและ

การเคลื่อนไหว

• หลักการแสดงนาฏศิลป์

- คุณภาพของการแสดง

- เครื่องแต่งกาย

- แสง สี เสียง ฉาก

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์

นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

• ความชื่นชอบนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมอื่นๆ

ศ ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. บรรยายประเภทของ

ละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

• การแสดงนาฏศิลป์สากลในรูปแบบต่างๆ
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คำาอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑                         ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง    จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ยกตวัอย่างและเปรยีบเทยีบเก่ียวกบัรปูแบบและแนวความคดิของงานทศันศลิป์ ความเหมอืน และความแตกต่าง

ของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานของศิลปิน เทคนิคการวาดภาพ การถ่ายทอดบุคลิกภาพของตัวละคร งานทัศนศิลป์  

ในการโฆษณา และงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค

 นำาหลักความรู้เรื่องทัศนธาตุ มาพัฒนางานทัศนศิลป์ด้านเทคนิค ประเมิน วิจารณ์ เพื่อมุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีวินัย         

ใฝ่เรียนรู้ มุง่มัน่ในการทำางาน โดยนำาความสามารถทางด้านการสือ่สาร การใช้ความคดิ การแก้ปัญหาและเทคโนโลยมีาพฒันา

ใช้ทักษะชีวิต

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗

 ศ ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๑๐  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ยกตวัอย่างและฝึกปฏบิติัเกีย่วกับเรือ่งองค์ประกอบของดนตรจีากแหล่งวฒันธรรมต่างๆ โน้ตเพลงไทยอตัราจงัหวะ

สองชั้น การขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและการขับร้องเพื่อประกอบการแสดง

 บูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดงองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์ที่เหมาะสม การแสดง

นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงนาฏศิลป์สากล

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา           

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการการแสดงกับศิลปะแขนงอื่นๆ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  

 ศ ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  

 ศ ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๗  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

 

ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและ

ความคล้ายคลึงของทัศนศิลป์และ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง

ทัศนธาตุ

• ทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์

และสิ่งแวดล้อมจากเทคนิคการใช้สีนำ้า

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุและบรรยายของการ

ออกแบบงานทัศนศิลป์ 

โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 

ความกลมกลืนและความสมดุล 

• หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่ใช้สีนำ้า 

โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและ

ความสมดุล

ศ ๑.๑ ม.๓/๓ ๓. วาดภาพทัศนียภาพ

แสดงให้เห็นระยะใกล้ ไกล 

เป็น ๓ มิติ 

• ภาพทัศนียภาพ โดยใช้สีนำ้าที่แสดงให้เห็นระยะใกล้ 

ไกล ๓ มิติ

ศ ๑.๑ ม.๓/๔ ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสม

มาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ 

โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 

ความกลมกลืนและการสื่อ

ดังเรื่องราวของงาน

• ศึกษางานปั้นและสื่อผสมที่ใช้ในงานทัศนศิลป์

ศ ๑.๑ ม.๓/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์

หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนำาเสนอ

เทคนิคข้อมูล

• หลักการออกแบบ โดยใช้เทคนิคสัญลักษณ์และ

รูปกราฟิก

ศ ๑.๑ ม.๓/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ

บรรยายตัวชี้วัดการปรับปรุงของ

ตนเองและผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์

ที่กำาหนดให้

• ศึกษาผลงาน งานทัศนศิลป์ ของศิลปินที่มีชื่อเสียง

ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับรูป

แบบงานทัศนศิลป์ของชาติและ

ของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

• งานทัศนศิลป์ของชาติ

ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบงาน

ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ 

ในประเทศไทย

• ออกแบบผลงานทัศนศิลป์
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

 

ศ ๑.๒ ม.๓/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย

และสากล

• งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและ

โน้ตสากลได้

• ทฤษฎีโน้ตไทยเบื้องต้น

ศ ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ

เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก

วัฒนธรรมที่ต่างกัน

• การขับร้องเพลงกับวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ

ศ ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี 

ประกอบการขับร้องด้วยบทเพลง

ที่หลากหลายรูปแบบ

• การบรรเลงเดี่ยวและรวมวงจากบทเพลงที่หลากหลาย

ศ ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทย

และวงดนตรทีีม่าจากวัฒนธรรมอ่ืน

• วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆ

ศ ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ

อารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็ว

ของจังหวะและความดัง เบา 

แตกต่างกัน

• ความแตกต่างของบทเพลงไทย

- สำาเนียง

- อัตราจังหวะ

ศ ๒.๑ ม.๓/๖ ๖. เปรยีบเทยีบอารมณค์วามรูส้กึ

ในการฟังดนตรีแต่ละประเภท

• หลักการเปรียบเทียบเพลงแบบง่ายๆ

ศ ๒.๑ ม.๓/๗ ๗. นำาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตัวเอง

ชื่นชอบและอธิบายลักษณะเด่น

ที่ทำาให้งานนั้นน่าชื่นชม

• สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ประพันธ์ขึ้นแบบง่าย

ศ ๒.๑ ม.๓/๘ ๘. ใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี

อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

• วิธีการใช้และบำารุงเครื่องดนตรีไทย
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

 

ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ 

และอิทธิพลของดนตรี

ที่มีต่อสังคมไทย 

• อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุความหลากหลายของ

องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม

ต่างกัน

• นำาเสนอประเภทของดนตรีหลากหลายประเภท

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดง 

ทีม่ผีลต่อการโน้มนา้วอารมณห์รอื

ความคิดของผู้ชม

• หลักการวิธีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขน

ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์

ทางการละครในการแสดง

• ศัพท์ที่ใช้ในการแสดงละคร

ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร

ในรูปแบบง่ายๆ

• หลักการฝึกและแสดงนาฏศิลป์โขน

ศ ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำางาน

เป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต

การแสดง

• การฝึกและการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ศ ๓.๑ ม.๓/๕ ๕. ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำาหนด

ให้ในการพิจารณาคุณภาพ

การแสดงที่ชมโดยเน้นเรื่องราว

การใช้เสียง การแสดงท่าและ

การเคลื่อนไหว

• การจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์

นาฏศิลป์พื้นบ้าน 

• วิธีการเลือกการแสดง

- ประเภทของการแสดง

- ขั้นตอน

- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง

ศ ๓.๒ ม.๓/๒ ๒. บรรยายประเภทของ

ละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

• ละครกับชีวิต
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑    ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                  จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ยกตัวอย่างเวลา เปรียบเทียบ องค์ประกอบของดนตรีกับงานศิลปะแขนงอื่นๆ การแสดงดนตรีเดี่ยวและการมอง

โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกอย่างมีคุณภาพ สามารถประพันธ์บทเพลงนั้นๆ  ง่ายๆ ได้ ทั้งยังนำาดนตรี        

ไปจัดการแสดงที่เหมาะสมหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอื่นๆ

 ยกตวัอย่างระบแุละปฏบิตักิารแสดง นาฏศลิป์ไทย โขน ละคร องค์ประกอบนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์อปุกรณ์และ

เครือ่งแต่งกาย เพือ่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ความสำาคญัและบทบาทของนาฏศลิป์กบัชวีติประจำาวนัและการอนรุกัษ์เอกลกัษณ์

ของไทย

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาผู้เรียน            

ให้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิตมาใช้ในการดำารงชีวิต

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒

 ศ ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  

 ศ ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๗  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๒  ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ และฝึกทักษะเก่ียวกับเทคนิคการใช้สีนำ้า การใช้วัสดุอื่นๆ ร่วมกับสีนำ้าในการวาดภาพ   

การวาดภาพหุ่นนิ่ง การออกแบบผลงานอย่างอิสระโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย โดยอาศัยความรู้เรี่องทัศนธาตุและหลักการ

ออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาในด้าน       

การใช้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีที่นำาไปสู่การใช้ทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ศ ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  

 ศ ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๑๐  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สาระที่ ๑ การดำารงชีวิตและครอบครัว

 มาตรฐาน ง ๑.๑ เขา้ใจการทำางาน มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มทีกัษะกระบวนการทำางาน  มทีกัษะการจดัการ 

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา ทกัษะการทำางานรว่มกนั  ทกัษะการแสวงหา ความรู ้มคีณุธรรม

และลักษณะนิสัยในการทำางาน มีจิตสำานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการดำารงชีวิตและครอบครัว

สาระที่ ๒ การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ               
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ 

ง ๑.๑ ม.๑ ๒ 

ง ๑.๑ ม.๑/๓ 

๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำางาน 

ตามกระบวนการทำางาน 

๒. ใช้กระบวนการกลุ่ม 

ในการทำางานด้วยความเสียสละ 

๓. ตัดสินใจแก้ปัญหา 

การทำางานอย่างมีเหตุผล 

• ทักษะกระบวนการทำางานและการทำางานร่วมกัน

(กำาหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่ม กำาหนดเป้าหมาย 

วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ ประเมินผล และปรับปรุงงาน) 

ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหา 

อย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำางาน 

โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น 

- เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร 

- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

- ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น 

ง. ๒.๑ ม.๑/๑

ง. ๒.๑ ม.๑/๒

ง. ๒.๑ ม.๑/๓

๑. อธบิายแนวทางการเลือกอาชีพ

๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพ

๓.เห็นความสำาคัญของการสร้าง

อาชีพ

• แนวทางการเลือกอาชีพ

- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ

• เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต

• ความสำาคัญของการสร้างอาชีพ

- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น

- การเตรียมความพร้อม
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑  ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทกัษะกระบวนการทำางาน มคีวามคดิสร้างสรรค์ ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำางาน

ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร ประดิษฐ์

ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ ในท้องถิ่น มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำางาน มีจิตสำานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำารงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ                  

ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน              

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑       ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ง ๒.๑       ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทักษะกระบวนการทำางาน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำางาน

ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง

จากวัสดุ ในท้องถิ่น มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย ในการทำางาน มีจิตสำานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

เพื่อการดำารงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อาชีพมีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน              

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

 ง ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ง ๑.๑ ม.๒/๑ 

ง ๑.๑ ม.๒/๒

ง ๑.๑ ม.๒/๓ 

 

๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้

เพื่อพัฒนาการทำางาน 

๒. ใชท้กัษะกระบวนการแกป้ญัหา

ในการทำางาน 

๓. มีจิตสำานึกในการทำางาน

และใชท้รัพยากรในการปฏิบตังิาน

อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• ทักษะการแสวงหาความรู้ (การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม 

สังเกต สำารวจและบันทึก) และทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา โดยมีจิตสำานึกในการทำางานและใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำางาน 

ฝึกปฏิบัติผ่านงานหรือโครงงานอาชีพ เช่น 

- งานช่าง (งานไม้ งานช่างยนต์ งานไฟฟ้าและงานอื่นๆ) 

- งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า การดูแลบ้าน) 

- งานประดิษฐ์ 

- งานเกษตร 

- งานธุรกิจ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์

 ประชาสัมพันธ์) 

ง ๒.๑ ม.๒/๑ 

ง ๒.๑ ม.๒/๒

ง ๒.๑ ม.๒/๓

๑. อธิบายการเสริมสร้าง

ประสบการณ์อาชีพ

๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

๓.มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรบั

การประกอบอาชีพที่สนใจ

• การจัดประสบการณ์อาชีพ

- สถานการณ์แรงงาน

- ประกาศรับสมัครงาน

- ความรู้ความสามารถของตนเอง

- ผลตอบแทน

• การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

- การหางาน

- คุณสมบัติที่จำาเป็น

• ทักษะที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพ

- ทักษะกระบวนการทำางาน

- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

- ทักษะการทำางานร่วมกัน

- ทักษะการแสวงหาความรู้

- ทักษะการจัดการ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำางาน มีจิตสำานึกในการทำางาน และใช้ทรัพยากร

ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำาเป็น 

สำาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การฝึกปฏิบัติผ่านงานหรือโครงงานอาชีพ เช่น งานบ้าน งานไม้ งานไฟฟ้า งานประดิษฐ์

  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน             

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ง ๒.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำางาน มีจิตสำานึกในการทำางาน และใช้ทรัพยากร

ในการปฏบิตังิานอย่างประหยดัและคุ้มค่า เสรมิสร้างประสบการณ์อาชพี เตรียมตวัเข้าสูอ่าชีพ มทีกัษะพ้ืนฐานทีจ่ำาเป็นสำาหรับ

การประกอบอาชีพที่สนใจ

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน               

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ง ๒.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ง ๑.๑ ม.๓/๑ 

ง ๑.๑ ม.๓/๒ 

ง ๑.๑ ม.๓/๓ 

๑. อภิปรายขั้นตอน

การทำางานที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ใช้ทักษะในการทำางาน

ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

๓. อภิปรายการทำางานโดยใช้ 

ทักษะการจัดการเพื่อการ

ประหยัดพลังงานทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม 

• ขั้นตอนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะ

การทำางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและใช้ทักษะ

การจัดการที่คำานึงถึงการประหยัดพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น 

- งานช่าง (งานไม้ งานช่างยนต์ งานไฟฟ้าและงานอื่นๆ) 

- งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า การดูแลบ้าน) 

- งานประดิษฐ์ 

- งานเกษตร 

- งานธุรกิจ (การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดจำาหน่าย) 

ง ๒.๑ ม.๓/๑ 

ง ๒.๑ ม.๓/๒ 

ง ๒.๑ ม.๓/๓

๑. อภิปรายการหางานด้วย

วิธีที่หลากหลาย

๒.วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

๓. ประเมินทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพที่สอดคล้อง

กับความรู้ความถนัด

และความสนใจของตนเอง

• การหางานหรือตำาแหน่งที่ว่าง

     - สื่อ สิ่งพิมพ์

     - สื่ออิเล็กทรอนิกส์

• แนวทางเข้าสู่อาชีพ

     - คุณสมบัติที่จำาเป็น

     - ความมั่นคง

     - การประเมินทางเลือก

• การประเมินทางเลือกอาชีพ

     - แนวทางการประเมิน

     - รูปแบบการประเมิน

     - เกณฑ์การประเมิน
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑         ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขั้นตอนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในการทำางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทำางานโดยใช้ทักษะการจัดการ 

เพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

 ทกัษะในการทำางาน การจดัการทีค่ำานงึถงึการประหยดัพลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม โดยฝึกปฏบิตัผ่ิานงาน 

เช่น งานบ้าน งานช่าง งานธุรกิจ

 วิธีการหางานที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ

ความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน             

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ง ๒.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด



197

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒         ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำานวน ๐.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขัน้ตอนการทำางานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทกัษะในการทำางานร่วมกนัอย่างมคีณุธรรม การทำางานโดยใช้ทกัษะการจัดการ 

เพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู ่อาชีพ            

ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด และความสนใจของตนเอง

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน               

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ง ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓

 ง ๒.๑   ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓  นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำาไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต ๒.๒ เขา้ใจความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่งภาษา และวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัภาษา

และวัฒนธรรมไทย และนำามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติตามคำาสั่ง คำาขอร้อง 

คำาแนะนำา และคำาชี้แจงง่ายๆ ที่

ฟังและอ่าน 

• คำาสั่ง คำาขอร้อง คำาแนะนำา และคำาชี้แจง 

ในการทำาอาหาร และเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ 

การใช้ยา/สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ 

หรือการใช้อุปกรณ์ 

• คำาสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./

Say it again./Read and draw./ Put a/an…in/

on/under a/an…/Go to the window 

and open it./Take out the book,

open on page ๑๗ and read it./Don’t go 

over there./ Don’t be late. etc. 

• คำาขอร้อง เช่น Please look up the meaning 

in a dictionary/Look up the meaning in a 

dictionary, please/ Can/

Could you help me, please?/ Excuse me, 

could you …? etc. 

• คำาแนะนำา เช่น You should read every day./Think 

before you peak./ 

• คำาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start/ My turn/ Your 

turn/Roll the dice/Count the number/

Finish etc. 

• คำาสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or 

• ตวัเชือ่ม (connective words) เชน่ First,… Second,… 

Third,… Next,… Then,… Finally,… etc.
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. อา่นออกเสยีงขอ้ความ นทิาน 

และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

• ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง 

• การใช้พจนานุกรม  

• หลักการอ่านออกเสียง เช่น

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำาและพยัญชนะท้ายคำา 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำาและกลุ่มคำา

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตำ่า ในประโยค

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

ต ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. เลือก/ระบุประโยคและ

ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียง 

(non-text information) ทีอ่า่น   

• ประโยค หรือข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  

การซื้อขาย ลมฟ้า อากาศ การศึกษาและอาชีพ  

การเดินทางท่องเที่ยว การบริการสถานที่ ภาษา 

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำาศัพท์

สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ คำา 

(คำาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

• การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 

ตาราง  ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 

Comparison of adjectives/ adverbs/ Contrast : 

but, although/ Quantity words เชน่  many/ much/ 

a lot of/ lots of/ some/ any/ a few/ few/ a little/ 

little etc.
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๔ ๔.  ระบหุวัขอ้เรือ่ง (topic)  

ใจความสำาคญั (main idea) 

และตอบคำาถามจากการ

ฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทาน และเรื่องสั้น  

• บทสนทนา นทิาน เรือ่งสัน้ และเรือ่งจากสือ่ประเภทตา่งๆ เชน่ 

หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซด์ 

• การจับใจความสำาคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำาคัญ 

รายละเอียดสนับสนุนคำาถามเกี่ยวกับใจความสำาคัญของเรื่อง 

เช่น ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำาไม ใช่หรือไม่

- Yes/No Question /Wh-Question / Or-Question  etc. 

- Tenses : present simple/ present continuous/ 

past simple/ future simple etc.    

- Simple sentence/ Compound sentence               

ต ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. สนทนาแลกเปลี่ยน

ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บตน เอ ง 

กิจกรรม และสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 

• ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย 

กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 

การชักชวน ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำาตนเอง เพื่อน

และบคุคลใกลต้วั และสำานวนการตอบรบั การแลกเปลีย่นขอ้มลู

เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 

ต ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. ใชค้ำาขอรอ้ง ใหค้ำาแนะนำา 

และคำาชี้แจง

ตามสถานการณ์ 

• คำาขอร้อง คำาแนะนำา และคำาชี้แจง 

ต ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. พูดและเขียน

แสดงความต้องการ

ขอความช่วยเหลือ 

ตอบรับ และปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือ เช่น 

Please…/…, please./I’d like…/I need…/May/Can/

Could…?/Yes,.. /Please do./ Certainly./Yes, of course./ 

Sure./ Go right ahead./ Need some help?/ What can I 

do to help? /Would you like any help?/ I’m afraid…/ 

I’m sorry, but…/ Sorry, but… etc. 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ต ๑.๒ ม.๑/๔ ๔. พูดและเขียนเพื่อขอ

และให้ข้อมูล และแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

• คำาศัพท์ สำานวนภาษา ประโยค และข้อความที่ใช้

ในการขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

ต ๑.๒ ม.๑/๕ ๕. พูดและเขียนแสดง

ความรู้สึกและความคิดเห็น

ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ 

พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 

ประกอบอย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น

และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ        

มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย  น่าเกลียด เสียงดัง 

ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน

 เชน่ Nice / Very nice. / Well done! /Congratulations.

 / I like… because… /I love…because…/ 

I feel… because…/I think…/

I believe…/ I agree/disagree… /

I don’t believe…/ I have no idea…/Oh no! etc. 

ต ๑.๓ ม.๑/๑ ๑. พูดและเขียนบรรยาย

เกีย่วกับตนเอง กจิวตัรประจำาวนั 

ประสบการณ ์และสิง่แวดลอ้ม

ใกล้ตัว 

• ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการบรรยายเก่ียวกับตนเอง 

กิจวัตรประจำาวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น 

การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเรียน การเล่นกีฬา 

ฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ต ๑.๓ ม.๑/๒ ๒. พูด/เขียนสรุปใจความสำาคัญ/ 

แก่นสาระ (theme) ที่ได้จาก

การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

• การจับใจความสำาคัญ/แก่นสาระ

การวิเคราะห์ความ/เรื่อง/เหตุการณ์

ที่อยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์

ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 

ต ๑.๓ ม.๑/๓ ๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

• การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล

ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ต ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ใช้ภาษา นำ้าเสียงและกิริยาท่าทาง 

สุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

• การใช้ภาษา นำ้าเสียง และกิริยาท่าทางในการ

สนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ 

การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด

ขณะแนะนำาตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ

 การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าว

อวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

ต ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำาคัญ

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ

เจ้าของภาษา 

• ความเป็นมาและความสำาคัญของเทศกาล 

วันสำาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี

ของเจ้าของภาษา 

ต ๒.๑ ม.๑/๓ ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและ

วัฒนธรรมตามความสนใจ

• กจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรม  เชน่ การเล่น

เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ 

วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 

วันวาเลนไทน์    

ต ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. บอกความเหมือนและความแตกต่าง 

ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ

การลำาดับคำา ตามโครงสร้างประโยค

ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

• ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ

ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษา

กับของไทย 

• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำาดับคำา

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย

ต ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตา่งระหวา่งเทศกาล งานฉลอง

วันสำาคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ 

ของเจ้าของภาษากับของไทย

• การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตก

ต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองวันสำาคัญ และ

ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ต ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ

นำาเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 

และการนำาเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ต ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ 

สถานการณ์จำาลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน

และสถานศึกษา 

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

และสถานศึกษา 

ต ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ 

ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ 

การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑            ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑               
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฟังและอ่านคำาสั่ง คำาขอร้อง คำาแนะนำาและคำาช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน                       

และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อ ที่ไม่ใช่            

ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน ระบุหัวข้อเร่ือง (topic) ใจความสำาคัญ (main idea) และตอบคำาถามจาก     

การฟัง และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ                    

ในชีวิตประจำาวัน ใช้คำาขอร้อง ให้คำาแนะนำา และคำาชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดง        

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำาวัน ประสบการณ์ 

และสิง่แวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษา นำา้เสยีงและกริยิาท่าทาง สภุาพเหมาะสมตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 

เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง

ประโยคชนดิต่างๆ การใช้เครือ่งหมายวรรคตอน และการลำาดบัคำาตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำาคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

กับของไทย ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ          

นำาเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย                   

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น                   

ผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำาแนวคิด        

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ต ๑.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔

 ต ๑.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๔  

 ต ๑.๓    ม.๑/๑   

 ต ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๓     

 ต ๒.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ต ๓.๑ ม.๑/๑     

 ต ๔.๑    ม.๑/๑

 ต ๔.๒ ม.๑/๑

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุประโยคและ

ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ท่ีอ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำาคัญ          

(main idea) และตอบคำาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ

การให้ความช่วยเหลอืในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พดูและเขยีนเพือ่ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

เรือ่งทีฟั่งหรอือ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขยีนแสดงความรูส้กึ และความคดิเหน็ของตนเองเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ใกล้ตวั กจิกรรม

ต่างๆ พร้อมทัง้ให้เหตผุลสัน้ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พดูและเขียนบรรยายเกีย่วกบัตนเอง กจิวตัรประจำาวนั ประสบการณ์ 

และสิง่แวดล้อมใกล้ตวั พดู เขยีน สรปุใจความสำาคญั แก่นสาระ (theme) ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์เรือ่ง เหตกุารณ์ทีอ่ยูใ่นความ

สนใจของสังคม พูด เขียน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบใช้

ภาษานำ้าเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเก่ียวกับ     

เทศกาลวันสำาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำาเสนอด้วย

การพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่าง

ประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ        

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ                         

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย                  

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี        

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนาและสามารถนำาแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ต ๑.๑    ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔  

 ต ๑.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕  

 ต ๑.๓    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ต ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓  

 ต ๓.๑    ม.๑/๑    

 ต ๔.๑    ม.๑/๑

 ต ๔.๒    ม.๑/๑

รวม  ๗  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ต ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. ปฏบิตัติามคำาขอรอ้ง คำาแนะนำา 

คำาชีแ้จงและคำาอธบิายงา่ยๆ ทีฟ่งั

และอ่าน 

• คำาขอร้อง คำาแนะนำา คำาชี้แจงและคำาอธิบาย เช่น 

การทำาอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ 

การใช้ยา สลากยา การบอกทิศทาง การใช้อุปกรณ์ 

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น 

is/are + Past Participle 

- คำาสนัธาน (conjunction) เชน่ and/but/ or/ before/

after etc. 

- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น 

First,… Second,… Third,… Fourth,… Finally,… etc. 

ต ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว

ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

• ข้อความ ข่าว ประกาศและบทร้อยกรอง 

• การใช้พจนานุกรม 

• หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำาและพยัญชนะท้ายคำา 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำาและกลุ่มคำา 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตำ่าในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

ต ๑.๑ ม.๒/๓ ๓. ระบุ เขียนประโยคและ

ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 

ที่อ่าน

• ประโยคหรือข้อความและความหมายเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ 

การเดินทางท่องเที่ยว การบริการสถานที่ ภาษาและ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวงคำาศัพท์สะสม

ประมาณ ๑,๗๕๐ - ๑,๙๐๐ คำา (คำาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม

และนามธรรม) 

• การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ

ที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ 

แผนภูมิ แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล 

สถานที่ต่างๆ โดยใช้ Comparison of 

adjectives/adverbs/ Contrast : but, although/

Quantity words เชน่ many/much/a lot of/lots of/

some/ any/a few/few/a little/little etc. 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ต ๑.๑ ม.๒/๔ ๔. เลอืกหวัข้อเรือ่ง ใจความสำาคญั 

บอกรายละเอียดสนับสนุน 

(supporting detail) 

และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 

พร้อมทั้งให้เหตุผลและ

ยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ 

• บทสนทนา เรือ่งสัน้และเรือ่งจากสือ่ ประเภทต่างๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 

• การจับใจความสำาคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความสำาคัญ 

รายละเอียดสนับสนุน คำาถามเกี่ยวกับใจความสำาคัญ

ของเรื่อง เช่น ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำาไม 

ใช่หรือไม่ 

- Yes/No Question 

- Wh-Question 

- Or-Question etc. 

• ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

และการยกตัวอย่าง เช่น       

 I think…/I feel…/I believe… 

- คำาสันธาน (conjunctions) and/but/or/ because /

so/ before/after 

- ตัวเชื่อม (connective words) First,… Next,… 

After,… Then,… Finally,… etc. 

- Tenses : present simple/present continuous/

present perfect/ past simple /future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence 

ต ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ 

ในชีวิตประจำาวันอย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การทักทาย 

กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก

อย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค ข้อความ ที่ใช้แนะนำา

ตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำานวนการตอบรับ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 
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ม.๒ ต ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. ใช้คำาขอร้อง ให้คำาแนะนำา  

คำาชี้แจง และคำาอธิบาย

ตามสถานการณ์ 

• คำาขอร้อง คำาแนะนำา คำาชี้แจง และคำาอธิบาย 

ต ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. พูดและเขียนแสดง

ความต้องการ เสนอและ

ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอ

และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 

Please…/…, please./I’d like…/I need… / May/

Can/Could…?/ Yes,../Please do./ Certainly./Yes, 

of course. /Sure. / Go right ahead./

Need some help?/ What can I do to help?/

Would you like any help?/I’m afraid…/

I’m sorry, but…/ Sorry, but… etc. 

ต ๑.๒ ม.๒/๔ ๔. พูดและเขียนเพื่อขอและ

ให้ข้อมูลบรรยายและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรือ่งทีฟั่ง หรอือ่านอย่างเหมาะสม 

• คำาศัพท์ สำานวนภาษา ประโยค และข้อความที่ใช้

ในการขอและให้ข้อมูลบรรยาย และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรืออ่าน 

ต ๑.๒ ม.๒/๕ ๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นของตนเอง

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และ

ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล

ประกอบอย่างเหมาะสม

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและให้

เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข 

เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว 

เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน เช่น 

Nice./Very nice./Well done!/ Congratulations on… 

/I like…because…/ I love… because…/

I feel… because…/I think…/I believe…/I agree/ dis-

agree…/ I’m afraid I don’t like…/I don’t believe…/ 

I have no idea…/Oh no! etc. 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ต ๑.๓ ม.๒/๑ ๑. พูดและเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำาวัน 

ประสบการณ ์และขา่ว เหตกุารณ์

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

• การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำาวัน 

ประสบการณ ์ข่าวเหตกุารณ ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม

 เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา 

ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว 

การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ

ต ๑.๓ ม.๒/๒ ๒. พูดและเขยีนสรุปใจความสำาคญั

แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) 

ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 

เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 

ของสังคม 

• การจับใจความสำาคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง

การวเิคราะหเ์รือ่ง ขา่ว เหตุการณ ์ทีอ่ยูใ่นความสนใจ เชน่ 

ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง 

 

ต ๑.๓ ม.๒/๓ ๓. พูดและเขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

และประสบการณ์พร้อมทั้งให้

เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

• การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ 

ต ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. ใช้ภาษา นำ้าเสียง และกิริยา

ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและ

โอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

• การใช้ภาษา นำ้าเสียง และกิริยาท่าทาง ในการสนทนา

ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 

การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทาง

ประกอบการพูดขณะแนะนำาตนเอง การสัมผัสมือ 

การโบกมือ การแสดงความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ 

การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ ตอบรับหรือปฏิเสธ 

ต ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล    

วันสำาคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 

และประเพณีของเจ้าของภาษา 

• ความเป็นมาและความสำาคัญของเทศกาล วันสำาคัญ 

ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา 

ต ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ตามความสนใจ

• กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น การเล่นเกม 

การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณ

พระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒ ต ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. เปรียบเทียบและอธิบาย

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่าง การออกเสียงประโยค

ชนิดต่างๆ และการลำาดับคำา

ตามโครงสร้างประโยคของภาษา

ต่างประเทศและภาษาไทย 

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค

ชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย

• การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนและการลำาดับคำา

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทย 

ต ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. เปรียบเทียบและอธิบาย 

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับของไทย 

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือน

และความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย 

ต ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล 

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้

และนำาเสนอด้วยการพูด การเขียน 

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำาเสนอ 

ขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ 

ต ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. ใชภ้าษาสือ่สารใน สถานการณจ์รงิ 

สถานการณจ์ำาลองทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน 

สถานศึกษาและชุมชน 

• การใชภ้าษาสือ่สารในสถานการณจ์รงิ สถานการณ์

จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

ต ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น 

ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ 

ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ

แหลง่การเรียนรู้ต่างๆ ในการศกึษาตอ่

และประกอบอาชีพ

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น การค้นคว้า

ความรู ้ขอ้มลูตา่งๆ จากสือ่และแหลง่การเรยีนรูต้า่งๆ 

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ต ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษา

ต่างประเทศ

• การใชภ้าษาตา่งประเทศในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน เช่น การทำาหนังสือเล่ม

เล็ก แนะนำาโรงเรียน การทำาแผ่นปลิว ป้ายคำาขวัญ            

คำาเชิญชวนแนะนำาโรงเรียน  การนำาเสนอข้อมูล

ข่าวสารในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ   
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑                                                                    ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ใช้ภาษาในการขอร้อง คำาแนะนำา คำาชี้แจง คำาอธิบายง่ายๆ ข้อความ รูปแบบของคำาวลีประโยค ข้อมูลข่าวสาร      

ที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง บทร้อยกรอง บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดีร่วมทั้ง  

วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนสื่อความ ค้นคว้า นำาเสนอ

ข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีของเจ้าของภาษา และวิเคราะห์

ความเหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น         

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน เข้าใจและตีความจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสม เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ        

การเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนาและสามารถนำาแนวคิดตามหลักปรัชญา               

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ต ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 

 ต ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕  

 ต ๑.๓    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  

 ต ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓     

 ต ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ต ๓.๑    ม.๒/๑   

 ต ๔.๑    ม.๒/๑

 ต ๔.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี การขอข้อมูล บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย การเลือกอ่านสื่อ

ข้อมูลข่าวสารทั้งเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ เขียนสรุปความรู้ ข้อมูลต่างจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส ใช้กระบวนการเรียนภาษา การแสดงความ      

คดิเหน็ นำาเสนอข้อมลูเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัเหตุการณ์ ทัง้เรือ่งราวทีไ่ด้จากการอ่านแสดงความคดิเหน็ต่อความเชือ่ ประเพณี

ของเจ้าของภาษาและวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง รวมท้ังวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน การศึกษาในระดับสูงขึ้น

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
 ต ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 

 ต ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕  

 ต ๑.๓    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓  

 ต ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓     

 ต ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ต ๓.๑    ม.๒/๑   

 ต ๔.๑    ม.๒/๑

 ต ๔.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ต ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. ปฏบิตัติามคำาขอรอ้ง คำาแนะนำา 

คำาชี้แจงและคำาอธิบายที่ฟังและ

อ่าน 

• คำาขอร้อง คำาแนะนำา คำาชี้แจงและคำาอธิบาย

ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ 

การใช้อุปกรณ์ 

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น is/

are + past participle 

- คำาสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or/

before/after/because etc. 

- ตวัเชือ่ม (connective words) เชน่ First,… Second,…

Third,… Fourth,… Next,… Then,… Finally,… etc. 

ต ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 

โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆ 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

• ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง 

• การใช้พจนานุกรม 

• หลักการอ่านออกเสียง เช่น 

- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำาและพยัญชนะท้ายคำา 

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำาและกลุ่มคำา 

- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตำ่าในประโยค 

- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ 

- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

ต ๑.๑ ม.๓/๓ ๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่

ความเรียง รูปแบบต่างๆ 

ให้สัมพันธ์กับประโยคและ

ข้อความที่ฟัง หรืออ่าน

• ประโยค ข้อความและความหมายเก่ียวกับตนเอง 

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 

เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 

การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ 

การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษาและ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็วงคำาศัพทส์ะสมประมาณ

๑,๔๐๐ – ๑,๕๕๐ คำา (คำาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรม) 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ • การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อ ที่ไม่ใช่

ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 

ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 

Comparison of adjectives/ adverbs/Contrast : 

but, although/Quantity words เชน่ many/ much/ 

a lot of/lots of/ some/any/ a few/few/ a little/ 

little etc.

ต ๑.๑ ม.๓/๔ ๔. เลือก ระบุหัวข้อเรื่อง 

ใจความสำาคัญ รายละเอียด

สนับสนุน และแสดงความคิดเห็น 

เกีย่วกับเรือ่งทีฟ่งัและอา่นจากสือ่

ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ 

• การจับใจความสำาคัญ เช่น หัวข้อเรื่องใจความสำาคัญ 

รายละเอียดสนับสนุนจาก สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

• คำาถามเกี่ยวกับใจความสำาคัญของเรื่อง เช่น

ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำาไม ใช่หรือไม่ 

- Yes/No Question 

- Wh-Question 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

- Or-Question etc. 

- ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล

และการยกตัวอย่าง เช่น

I think…/ I feel…/ I believe…/  

I agree/disagree…/I don’t believe…/ 

I have no idea… 

- if clauses 

- so…that/such…that  

- คำาสันธาน (conjunctions) and/but/or/ 

because/so/ before/after etc. 

- Infinitive pronouns: some, any, someone, 

anyone, everyone, one, ones etc.

- Tenses: present simple/ 

present continuous/ present perfect/ 

past simple/ future tense etc. 

- Simple sentence/ Compound sentence/ 

Complex sentence             

ต ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ 

ใกล้ตัว สถานการณ์ข่าว 

เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสม 

• ภาษาทีใ่ชใ้นการส่ือสารระหวา่งบคุคล เชน่ การทกัทาย 

กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรก

อย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง เรื่องใกล้ตัว  สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน 

การสนทนา เขยีนข้อมลูเกีย่วกับตนเองและบคุคลใกลต้วั

สถานการณ ์ขา่ว เรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจในชวิีตประจำาวนั 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

 

ต ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. ใช้คำาขอร้อง ให้คำาแนะนำา 

คำาชี้แจง และคำาอธิบาย 

อย่างเหมาะสม

• คำาขอร้อง คำาแนะนำา คำาชี้แจง คำาอธิบายที่มี
ขั้นตอนซับซ้อน 

ต ๑.๒ ม.๓/๓ ๓. พูดและเขียนแสดง

ความต้องการเสนอและ

ให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ

ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการเสนอ

และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 

Please…/…, please./I’d like…/I need…/ May/ 

Can/ Could…?/Yes,../ Please do./Certainly./Yes, 

of course./ Sure./Go right ahead./Need some 

help?/ What can I do to help?/ Would you like 

any help?/I’m afraid…/ I’m sorry, but…/

Sorry, but… etc.  

ต ๑.๒ ม.๓/๔ ๔. พูดและเขียนเพื่อขอและ

ให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

• คำาศัพท์ สำานวนภาษา ประโยคและข้อความ 

ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 

ต ๑.๒ ม.๓/๕ ๕. พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก 

และความคดิเห็นของตนเองเกีย่วกบั 

เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 

และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

• ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและ

ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ 

มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง  ดี 

ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน 

เช่น Nice./Very nice./ Well done!/ 

Congratulations on... /I like…because…/ 

I love… because… /

I feel… because…I think…/ I believe…/I agree/

disagree…/I’m afraid …/I don’t like…/

I don’t believe…/I have no idea…/Oh no! etc.

ต ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. พูดและเขียนบรรยาย 

เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ข่าว 

เหตุการณ์ เรื่องประเด็นต่างๆ 

ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

• การบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 

เหตุการณ์ ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น 

การเดนิทาง การรบัประทานอาหาร การเลน่กฬีา ดนตรี 

การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓ ต ๑.๓ ม.๓/๒ ๒. พดูและเขยีนสรุปใจความสำาคญั 

แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก

การวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์  

สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม 

• การจับใจความสำาคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง 

การวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์

ท่ีอยู่ในความสนใจ เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ 

สถานการณ์ต่างๆ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง 

ต ๑.๓ ม.๓/๓ ๓. พดูและเขยีนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 

และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล

ประกอบ 

• การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผลประกอบ

เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

ต ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. เลือกใช้ภาษา นำ้าเสียง และ

กิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและ

โอกาส ตามมารยาทสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

• การเลือกใช้ภาษา นำ้าเสียง และกิริยาท่าทาง 

ในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคณุ ขอโทษ การชมเชย 

การใช้สหีน้าท่าทางประกอบ การพดูขณะแนะนำาตนเอง 

การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ 

ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับ 

หรือปฏิเสธ

ต ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. อธบิายเกีย่วกบัชวีติความเปน็อยู่ 

ขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของเจ้าของภาษา 

• ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของเจ้าของภาษา 

ต ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ตามความสนใจ

• กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น 

การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน 

บทบาทสมมุติ วันขอบคุณ พระเจ้า วันคริสต์มาส 

วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์    
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 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๓ ต ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. เปรียบเทียบและอธิบาย 

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างการออกเสียงประโยค

ชนิดต่างๆ และการลำาดับคำา

ตามโครงสร้างประโยคของภาษา

ต่างประเทศและภาษาไทย 

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 

ของเจ้าของภาษากับของไทย 

• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำาดับคำา

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย 

ต ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. เปรียบเทียบและอธิบาย 

ความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ของไทย และนำาไปใช้อย่าง

เหมาะสม 

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับของไทย การนำาวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาไปใช้ 

ต ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. ค้นควา้ รวบรวม และสรปุขอ้มลู 

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สาระ

การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้

และนำาเสนอด้วยการพูดและ

การเขียน 

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนำาเสนอ

ข้อมลู ข้อเท็จจรงิท่ีเกีย่วข้องกบักลุม่สาระการเรียนรูอ้ืน่ 

ต ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง 

สถานการณ์จำาลองที่เกิดขึ้น

ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์

จำาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ

สังคม 

ต ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุป

ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพ

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น การค้นคว้า

ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ต ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 

ชุมชน และท้องถิ่นเป็น

ภาษาต่างประเทศ

• การใชภ้าษาตา่งประเทศในการเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น 

การทำาหนังสือเล่มเล็กแนะนำาโรงเรียน ชุมชน 

และท้องถิ่น การทำาแผ่นปลิว ป้ายคำาขวัญ คำาเชิญชวน

แนะนำาโรงเรยีนและสถานทีส่ำาคญัในชมุชนและทอ้งถิน่ 

การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน 

และท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ    
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                          
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การใช้ภาษาเกีย่วกบัการดำาเนนิชวีติ ครอบครัว อาชีพ การดแูล การให้ ขอหรอืนำาเสนอข้อมลูเกีย่วกับการเดนิทาง 

และสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

สารคด ีละคร เพลง กฬีา ภาพยนตร์ เทศกาลทีน่่าสนใจ รวมถงึกจิกรรมบนัเทงิต่างๆ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภัยธรรมชาติ 

ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งของในเร่ืองของรูปร่างหน้าตา ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหาสิ่งแวดล้อม               

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน 

การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผน ในการจัดงาน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลองที่เกิด

ขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดงความขอบคุณและยกย่องชมเชยและการแสดงความคิดเห็น การให้

คำาแนะนำา คำาสั่ง  การแสดงเงื่อนไขต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี รวมท้ังสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ต ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 

 ต ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕  

 ต ๑.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  

 ต ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓     

 ต ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ต ๓.๑    ม.๓/๑   

 ต ๔.๑    ม.๓/๑

 ต ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                          
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การใช้ภาษาเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ การดูแล การให้ ขอหรือนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

และสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

สารคด ีละคร เพลง กฬีา ภาพยนตร์ เทศกาลทีน่่าสนใจ รวมถงึกจิกรรมบนัเทงิต่างๆ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภัยธรรมชาติ  

ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งของในเร่ืองของรูปร่างหน้าตา ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหาสิ่งแวดล้อม               

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน 

การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผนในการจัดงาน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำาลอง              

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม การแสดงความขอบคุณและยกย่องชมเชย และการแสดงความคิดเห็น 

การให้คำาแนะนำา คำาสัง่ การแสดงเง่ือนไขต่างๆ ทีอ่ยูใ่นความสนใจของนกัเรยีนทีถ่กูต้องเหมาะสมกับวฒันธรรมไทย วฒันธรรม

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทางภาษาอังกฤษ

ในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี รวมท้ังสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  ต ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 

 ต ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕  

 ต ๑.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓  

 ต ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓     

 ต ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ต ๓.๑    ม.๓/๑   

 ต ๔.๑    ม.๓/๑

 ต ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน

สาระที่ ๑ การฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย หลักการปฏิบัติ รวมทั้งเห็นคุณค่า

ของการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๒ รำาพื้นฐาน แม่ท่า

มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและประโยชน์

ของการฝึกปฏิบัติรำาพื้นฐาน/แม่ท่า

มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติรำาพื้นฐาน/แม่ท่าได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน

สาระที่ ๓ รำาหน้าพาทย์

มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของรำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๔ รำาตรวจพลและพากย์รถ

มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและประโยชน์

ของการรำาตรวจพลและพากย์รถ

มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำาตรวจพล และพากย์รถ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๕ กระบวนท่ารบและการตีบท

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของกระบวนท่ารบ

 และการตีบท

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำากระบวนท่ารบ และการตีบทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๖ ระบำาเบ็ดเตล็ด  เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง

มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ  

ระบำาเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง

มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำาระบำาเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจ หรือการแสดงพื้นเมือง

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
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สาระที่ ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจ และเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกความคิดริเริ่มอย่างอิสระสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๗.๒ เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำาความรู้มาบูรณาการได้
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑  ศ ๑.๑ ม.๑/๑

 ศ ๑.๑ ม.๑/๒

๑. อธบิายทีม่า ความหมาย   ประโยชน์

ของการฝึกหัดเบื้องต้นและ

นาฏยศัพท์เบื้องต้นได้

๒. ศึกษาหลักการปฏิบัติ 

การฝึกหัดเบื้องต้นและ

นาฏยศัพท์เบื้องต้นได้

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น

- การนั่ง

- การทรงตัว

- การตบเข่า

- การถองสะเอว

- การเต้นเสา

- การถีบเหลี่ยม

- การดัดมือ ดัดแขน ฯลฯ

ที่มาความหมาย หลักการวิธีฝึกปฏิบัติ

ท่านาฏยศัพท์พื้นฐาน

- ตั้งวง

- จีบ

- ประเท้า

- กระดกเท้า

- ถัดเท้า

- ขยั่น

- เก็บ

- ยืดกระทบ

- ยกเท้า

- กระทุ้งเท้า ฯลฯ

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น

ได้ถูกต้องตามแบบแผน

๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้น

ได้ถูกต้องตามแบบแผน

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น

- การนั่ง

- การทรงตัว

- การตบเข่า

- การถองสะเอว

- การเต้นเสา

- การถีบเหลี่ยม

- การดัดมือ ดัดแขน ฯลฯ

ที่มาความหมาย หลักการวิธีฝึกปฏิบัติ

ท่านาฏยศัพท์พื้นฐาน
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ - ตั้งวง

- จีบ

- ประเท้า

- กระดกเท้า

- ถัดเท้า

- ขยั่น

- เก็บ

- ยืดกระทบ

- ยกเท้า

- กระทุ้งเท้า ฯลฯ

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

ศ ๒.๑ ม.๑/๓

ศ ๒.๑ ม.๑/๔

ศ ๒.๑ ม.๑/๕

ศ ๒.๑ ม.๑/๖

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

การรำาเพลงช้า 

๒. ระบอุงคป์ระกอบของการรำาเพลงชา้

๓. อธิบายประโยชน์ของการ   

ฝึกปฏิบัติการรำาเพลงช้า

๔. อธิบายประวัติความเป็นมา  

ของการรำาเพลงเร็ว 

๕. ระบุองค์ประกอบของการ   

รำาเพลงเร็ว

๖. อธิบายประโยชน์ของการ   

ฝึกปฏิบัติการรำาเพลงเร็ว

• ประวัติความเป็นมาของการรำาเพลงช้า

• องค์ประกอบของการรำาเพลงช้า

• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำาเพลงช้า

• ประวัติความเป็นมาของการรำาเพลงเร็ว

• องค์ประกอบของการรำาเพลงเร็ว

• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำาเพลงเร็ว

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

ศ ๒.๒ ม.๑/๓

ศ ๒.๒ ม.๑/๔

ศ ๒.๒ ม.๑/๕

๑. ออกเสยีงตามจงัหวะหนา้ทบัปรบไก ่

๒. ร้องทำานองเพลงสร้อยสน

ได้ถูกต้อง

๓. ปฏิบัติท่ารำาเพลงช้าได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

๔. ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ

สองไม้ 

๕. ร้องทำานองเพลงแม่วอนลูก

ได้ถูกต้อง

• จังหวะหน้าทับปรบไก่ 

• ทำานองเพลงสร้อยสน 

• ท่ารำาเพลงช้า 

• จังหวะหน้าทับสองไม้ 

• ทำานองเพลงแม่วอนลูก 

• ท่ารำาเพลงเร็ว
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑

 

ศ ๒.๒ ม.๑/๖ ๖. ปฏิบัติท่ารำาเพลงเร็วได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

ศ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

นาฏยศัพท์และองค์ประกอบ

ของเพลงหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ

• ประวัติและนาฏยศัพท์ของ

เพลงหน้าพาทย์เชิด - เสมอ องค์ประกอบ

- เครื่องแต่งกาย

- เครื่องดนตรี

- ทำานองเพลง

- โอกาสที่ใช้

ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์  

เชิด-เสมอ ได้ถูกต้องตามแบบแผน

• ท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ เชิด - เสมอ

ศ ๖.๑ ม.๑/๑

ศ ๖.๑ ม.๑/๒

ศ ๖.๑ ม.๑/๓

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา

และองค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด 

ชุด รำาวงมาตรฐาน

๒. อธิบายประวัติความเป็นมาและ

องค์ประกอบของเพลงปลุกใจเราสู้

๓. อธิบายประวัติความเป็นมาและ

องค์ประกอบของเพลงกราวเงาะ

• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ

ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด รำาวงมาตรฐาน

• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบ

ของเพลงปลุกใจเราสู้

• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบ

ของเพลงกราวเงาะ

ศ ๖.๒ ม.๑/๑

ศ ๖.๒ ม.๑/๒

ศ ๖.๒ ม.๑/๓

ศ ๖.๒ ม.๑/๔

ศ ๖.๒ ม.๑/๕

ศ ๖.๒ ม.๑/๖

๑. ร้องเพลงรำาวงมาตรฐาน

ได้ถูกต้อง

๒. ปฏิบัติท่ารำาเพลงรำาวงมาตรฐาน 

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  

๓. ร้องเพลงปลุกใจเราสู้ได้ถูกต้อง 

๔. ปฏิบัติท่ารำาเพลงปลุกใจเราสู้ได้

อย่างถูกต้องตามแบบแผน  

๕. ร้องเพลงกราวเงาะได้ถูกต้อง

๖. ปฏิบัติท่ารำาเพลงกราวเงาะ

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

• เพลงรำาวงมาตรฐาน

• ท่ารำาเพลงรำาวงมาตรฐาน

• เพลงปลุกใจเราสู้

• ท่ารำาเพลงปลุกใจ

• เพลงกราวเงาะ

• ท่ารำาเพลงกราวเงาะ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๑ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ประวัติ ความเป็นมา ความหมาย ประโยชน์และหลักการปฏิบัติการฝึกหัดเบ้ืองต้นและนาฏยศัพท์เบื้องต้น            

บอกประวัติความเป็นมา ระบุองค์ประกอบและประโยชน์ของการรำาเพลงช้าและเพลงหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ

 ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ ปรบไก่ ร้องทำานองเพลงสร้อยสน          

มีทักษะในปฏิบัติท่ารำาเพลงช้าและเพลงหน้าพาทย์เชิด-เสมอ 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด 

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒  

 ศ ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ศ ๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ประวัติความเป็นมา ระบุองค์ประกอบ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำาเพลงเร็ว มีความรู้ความเข้าใจประวัติ

ความเป็นมานาฏยศัพท์และองค์ประกอบของเพลงรำาวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจเราสู้ และเพลงกราวเงาะ

 ออกเสยีงตามจงัหวะหน้าทบัสองไม้ ร้องทำานองเพลงแม่วอนลกู และร้องเพลงปลกุใจเราสู ้มทีกัษะในการฝึกปฏบิตัิ

ท่ารำาเพลงเร็ว เพลงรำาวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจเราสู้ และเพลงกราวเงาะ

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติปลูกฝังให้ผู ้เรียน                      

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑     ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖

 ศ ๒.๒ ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖

 ศ ๖.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๖.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖

รวมผลการเรียนรู้ ๑๕ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑

ศ ๒.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์ 

และองค์ประกอบของรำาแม่บทใหญ่

๒. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์ 

และองค์ประกอบของรำาแม่บทเล็ก

• ประวัติและนาฏยศัพท์  องค์ประกอบ 

เครื่องแต่งกายเครื่องดนตรี บทร้อง

และทำานองเพลง โอกาสที่ใช้ของรำาแม่บทใหญ่

และแม่บทเล็ก   

ศ ๒.๒ ม.๒/๑

ศ ๒.๒ ม.๒/๒

ศ ๒.๒ ม.๒/๓

ศ ๒.๒ ม.๒/๔

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่)   

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานอง และจังหวะ

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาแม่บทใหญ่ 

อย่างถูกต้องตามแบบแผน

๓. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก) 

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานองและจังหวะ

๔. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาแม่บทเล็ก 

อย่างถูกต้องตามแบบแผน

• เพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่)

• กระบวนท่ารำาแม่บทใหญ่

• เพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก)  

• กระบวนท่ารำาแม่บทเล็ก

ศ ๓.๑ ม.๒/๑

ศ ๓.๑ ม.๒/๒

๑. บอกความสำาคญัและโอกาสทีใ่ช ้การรา่ย

ประกอบเพลงหน้าพาทย์

๒. อธิบายประวัติความเป็นมา  

ความสำาคญั องคป์ระกอบของรำาหนา้พาทย์

เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน

• ความสำาคัญ โอกาสที่ใช้การรำาร่าย

• ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ

ของรำาหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน

ศ ๓.๒ ม.๒/๑

ศ ๓.๒  ม.๒/๒

๑. ปฏิบัติท่ารำาร่ายได้อย่างถูกต้อง

ตามแบบแผน

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาหน้าพาทย์

เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน

• กระบวนท่ารำาร่าย  

• กระบวนท่ารำาเพลงเหาะ

• กระบวนท่ารำาโคมเวียน

ศ ๖.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์ 

และองค์ประกอบของฟ้อนเงี้ยว

• ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์  

และองค์ประกอบของฟ้อนเงี้ยว

• ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์  

และองค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด 
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๖.๑ ม.๒/๒

ศ ๖.๑ ม.๒/๓

๒. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์

และองค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด 

รำาวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ และเพลงดอกไม้

ของชาติ

๓. อธิบายประวัติความเป็นมาและ

องค์ประกอบของเพลงปลุกใจศรีอยุธยา   

• รำาวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญและเพลงดอกไม้

ของชาติ

• ประวตัคิวามเปน็มาและองคป์ระกอบของ

เพลงปลุกใจศรีอยุธยา          

ศ ๖.๒  ม.๒/๑

ศ ๖.๒  ม.๒/๒

ศ ๖.๒  ม.๒/๓

ศ ๖.๒  ม.๒/๔

ศ ๖.๒  ม.๒/๕

ศ ๖.๒  ม.๒/๖

๑. ร้องเพลงระบำาเบ็ดเตล็ด เพลงฟ้อนเงี้ยว

ได้ถูกต้อง

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาเบ็ดเตล็ด

เพลงฟ้อนเงี้ยวได้ถูกต้องตามแบบแผน

๓. ร้องเพลงรำาวงมาตรฐานได้ถูกต้อง

๔. ปฏิบัติท่ารำาวงมาตรฐานได้ถูกต้องตาม

แบบแผน 

๕. ร้องเพลงปลุกใจศรีอยุธยาได้ถูกต้อง 

๖. ปฏิบัติท่ารำาเพลงปลุกใจศรีอยุธยา  

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  

• เพลงฟ้อนเงี้ยว

• กระบวนท่ารำาเพลงฟ้อนเงี้ยว

• รำาวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญและเพลงดอกไม้

ของชาติ

• ท่ารำาวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญและเพลงดอกไม้

ของชาติ

• เพลงปลุกใจศรีอยุธยา

• ท่ารำาเพลงปลุกใจศรีอยุธยา
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๑ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์ ความสำาคัญ โอกาสที่ใช้และองค์ประกอบของรำาแม่บทใหญ่ การรำาร่ายประกอบ

เพลงหน้าพาทย์ และรำาหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน

 ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่) ได้ถกูต้องตามบทร้อง ทำานอง และจังหวะปฏบัิตกิระบวนท่ารำาแม่บทใหญ่  ท่ารำาร่าย 

และรำาหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝัง ให้ผู ้เรียน                 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รกัความเป็นไทย และมจิีตสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิต

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑    ม.๒/๑    

 ศ ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  

 ศ ๓.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒     

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์ ความสำาคัญและองค์ประกอบของรำาแม่บทเล็ก ระบำาเบ็ดเตล็ดเพลงฟ้อนเง้ียว 

รำาวงมาตรฐาน และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา          

 ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก) เพลงรำาวงมาตรฐาน เพลงระบำาเบ็ดเตล็ดชุดฟ้อนเงี้ยว และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานอง และจังหวะปฏิบัติกระบวนท่ารำาแม่บทเล็ก ระบำาเบ็ดเตล็ดชุดฟ้อนเงี้ยว รำาวงมาตรฐาน และ

เพลงปลุกใจศรีอยุธยา

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมจิีตสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิต

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑    ม.๒/๒      

 ศ ๒.๒ ม.๒/๓   ม.๒/๔  

 ศ ๖.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๖.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

นาฏยศัพท์และองค์ประกอบของ

ระบำาพรหมาสตร์

• ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์และ

องค์ประกอบของระบำาพรหมาสตร์

ศ ๒.๒ ม.๓/๑

ศ ๒.๒ ม.๓/๒

๑. ร้องเพลงระบำาพรหมาสตร์  

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานอง

และจังหวะ

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำา ระบำา

พรหมาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตาม

แบบแผน

• เพลงระบำาพรหมาสตร์

• กระบวนท่ารำาระบำาพรหมาสตร์

ศ ๓.๑ ม.๓/๑

ศ ๓.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

ความสำาคัญ องค์ประกอบ

ของรำาหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง

๒. อธิบายประวัติความเป็นมา  

ความสำาคัญ องค์ประกอบ

ของรำาหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน

• ประวัติความเป็นมา ความสำาคัญ องค์ประกอบ 

ของรำาหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง

• ประวตัคิวามเปน็มา ความสำาคญั องคป์ระกอบของ

รำาหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน

ศ ๓.๒ ม.๓/๑

ศ ๓.๒ ม.๓/๒

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารำา

หน้าพาทย์ เพลงเชิดฉิ่งได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำา

หน้าพาทย์ เพลงพญาเดินได้

ถูกต้องตามแบบแผน

• ท่ารำาหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง

• ท่ารำาหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน

ศ ๔.๑ ม.๓/๑

ศ ๔.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

ความสำาคัญ องค์ประกอบของ

รำาตรวจพล

๒. อธบิายองคป์ระกอบของพากย์

รถได้ถูกต้อง

• ประวัติความเป็นมา ความสำาคัญ  

องค์ประกอบของรำาตรวจพล

• องค์ประกอบของพากย์รถ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๔.๒ ม.๓/๑

ศ ๔.๒ ม.๓/๒

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาตรวจพล

ฉาก ๑ และ ๒ ได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำาประกอบ 

บทพากย์รถได้ถูกต้องตาม

แบบแผน

• กระบวนท่ารำาตรวจพลฉาก ๑ และ ๒

• กระบวนท่ารำาประกอบบทพากย์รถ

ศ ๕.๑ ม.๓/๑

ศ ๕.๑ ม.๓/๒

๑ .อธิบายประวัติความเป็นมา  

ความสำาคัญ องค์ประกอบของ

การรบและการขึ้นลอย

๒. อธิบายหลักการตีบทเบื้องต้น

• ประวัติความเป็นมา ความสำาคัญ องค์ประกอบ 

ของการรบและการขึ้นลอย

• หลักการตีบทเบื้องต้น

ศ ๕.๒ ม.๓/๑

ศ ๕.๒ ม.๓/๒

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบระหว่าง

พระกับยักษ์และขึ้นลอย ๑-๓ 

ได้ถูกต้องตามแบบแผน

๒. ปฏิบัติการตีบทเบื้องต้น

• กระบวนท่ารบระหว่างพระกับยักษ์

และขึ้นลอย ๑-๓

• การตีบทเบื้องต้น

ศ ๖.๑ ม.๓/๑

ศ ๖.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา

นาฏยศพัท ์และองคป์ระกอบของ

ระบำาเบ็ดเตล็ด รำาวงมาตรฐาน 

เพลงหญิงไทยใจงาม  

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า     

เพลงยอดชายใจหาญ 

และเพลงบูชานักรบ

๒. อธิบายประวัติความเป็นมา 

และองค์ประกอบของเพลง

ปลุกใจบางระจัน

• ประวตัคิวามเป็นมา นาฏยศพัท ์และองคป์ระกอบ 

ของรำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม 

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และ

เพลงบูชานักรบ

• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของเพลง

ปลุกใจบางระจัน

ศ ๖.๒ ม.๓/๑

ศ ๖.๒ ม.๓/๒

ศ ๖.๒ ม.๓/๓

๑. ร้องเพลงรำาวงมาตรฐาน   

ได้ถูกต้อง

๒. ปฏิบัติท่ารำาวงมาตรฐาน   

ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

๓. ร้องเพลงปลุกใจบางระจัน 

ได้ถูกต้อง 

• รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม 

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ 

และเพลงบูชานักรบ

• ท่ารำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม 

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ 

และเพลงบูชานักรบ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๖.๒ ม.๓/๔ ๔. ปฏิบัติท่ารำาเพลงปลุกใจ

บางระจันได้อย่างถูกต้อง

ตามแบบแผน  

• เพลงปลุกใจบางระจัน

• ท่ารำาเพลงปลุกใจ

ศ ๗.๑ ม.๓/๑

ศ ๗.๑ ม.๓/๒

ศ ๗.๑ ม.๓/๓

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ 

การแสดงโขน อย่างสร้างสรรค์

๒. บอกทศันคตทีิมี่ตอ่การแสดงโขน 

อย่างสร้างสรรค์

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดง

โขนไปประยกุต์ใชใ้นชวีติประจำาวนั 

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวัน

ศ ๗.๒ ม.๓/๑

ศ ๗.๒ ม.๓/๒

ศ ๗.๒ ม.๓/๓

๑. อธิบายบทบาท ความสัมพันธ์ 

ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ 

สังคมและวัฒนธรรม   

๒. บอกแนวทางอนุรกัษ ์     สบืทอด 

เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดง

โขนไปบูรณาการกับ

ใช้ศาสตร์อื่นๆ ได้

• บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับ

ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   

• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไปบูรณาการใช้กับ

ศาสตร์อื่นๆ ได้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๑ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประวัติความเป็นมาของนาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำาหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง รำาหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน 

การตีบท การรบ และการขึ้นลอย

 ปฏิบัติกระบวนท่ารำาหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง รำาหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน กระบวนท่ารบระหว่างพระกับยักษ์และ

ขึ้นลอย ๑-๓ การตีบทเบื้องต้น 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติปลูกฝังให้ผู ้เรียน                     

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๕.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาของนาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำาพรหมาสตร์ รำาตรวจพล พากย์รถ รำาวงมาตรฐาน 

และเพลงปลกุใจบางระจัน อธบิายบทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างนาฏศลิป์ไทยกบัประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม วเิคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์และบอกทัศนคติ แนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ 

และการนำาการแสดงโขนไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์  

 ร้องเพลงระบำาพรหมาสตร์ เพลงรำาวงมาตรฐาน และเพลงปลกุบางระจนัได้ถกูต้องตามบทร้อง ทำานอง  และจงัหวะ

ปฏิบัติกระบวนท่ารำาระบำาพรหมาสตร์ ท่ารำาตรวจพลฉาก ๑ และ ๒ ท่ารำาประกอบบทพากย์รถ ท่ารำาเพลงรำาวงมาตรฐาน 

ท่ารำาเพลงปลุกใจบางระจัน   

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝัง ให้ผู ้เรียน                 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑    ม.๓/๑      

 ศ ๒.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒  

 ศ ๔.๑    ม.๓/๑    ม.๓/๒

 ศ ๔.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒

 ศ ๖.๑    ม.๓/๑    ม.๓/๒

 ศ ๖.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓    ม.๓/๔

 ศ ๗.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓

 ศ ๗.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓

รวมผลการเรียนรู้ ๑๙ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

ศ ๑.๑ ม.๑/๓

๑. อธบิายทีม่า ความหมาย ความสำาคญั 

ประโยชนข์องการฝกึหดัเบือ้งตน้และ

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

๒. ระบุประเภทของการฝึกหัด

เบื้องต้นและนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

๓. อธิบายความสำาคัญของการฝึกหัด

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

การฝึกหัดเบื้องต้น 

-  การตบเข่า

-  การถองสะเอว

-  การเต้นเสา

-  การถีบเหลี่ยม

-  การดัดมือดัดแขน

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

-  เก็บ   

-  ทอนเท้า  

-  ตะลึกตึก     

-  ยืดกระทบ

-  ยืดยุบ   

-  เต็มเหลี่ยม

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น

 

๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

การฝึกหัดเบื้องต้น

-  การตบเข่า  

-  การถองสะเอว

-  การเต้นเสา  

-  การถีบเหลี่ยม 

-  การดัดมือดัดแขน

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

-  เก็บ   

-  ทอนเท้า  

-  ตะลึกตึก     

-  ยืดกระทบ

-  ยืดยุบ   

-  เต็มเหลี่ยม



239

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

ศ ๒.๑ ม.๑/๓

ศ ๒.๑ ม.๑/๔

ศ ๒.๑ ม.๑/๕

ศ ๒.๑ ม.๑/๖

ศ ๒.๑ ม.๑/๗

ศ ๒.๑ ม.๑/๘

๑. อธิบายความสำาคัญและประโยชน์

ของการฝึกหัดแม่ท่า

๒. วิเคราะห์โครงสร้างของแม่ท่า

๓. เข้าใจความสำาคัญของการฝึกหัด

แม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนจบท่าบาก

๔. อธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์

ของการฝึกหัดแม่ท่า ตั้งแต่ท่านั่งไหว้

จนจบท่าบาก 

๕. วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง

ความสัมพันธ์และความแตกต่าง

ของแม่ท่า

๖. เข้าใจความสำาคัญของการฝึกหัด

แม่ท่าตั้งแต่ท่า ๑ จนจบ ท่า ๕

๗. อธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์

ของการฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่า ๑ 

จนจบท่า ๕

๘. วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ และความแตกต่าง 

ของแม่ท่า

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนจบท่าบาก

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติท่าแม่ท่า

๒. ปฏิบัติแม่ท่าที่  ๑ – แม่ท่าที่ ๕

ศ ๓.๑ ม.๑/๑

ศ ๓.๑ ม.๑/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญและ

ประโยชน์การฝกึหดัรำาหนา้พาทย ์เชิด

๒. อธบิายวธิปีฏบิตัแิละประโยชนข์อง

การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เชิด

การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เชิด     
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เชิด การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เชิด     

ศ ๖.๑ ม.๑/๑

ศ ๖.๑ ม.๑/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญ และ

ประโยชน์ของระบำาเบ็ดเตล็ด 

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด

การฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้องระบำา

เบ็ดเตล็ด

• รำาวงมาตรฐาน

- งามแสงเดือน

- ชาวไทย

- รำาซิมารำา

• กราวเงาะ

• เพลงปลุกใจ

- ศรีอยุธยา

ศ ๖.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้องระบำาเบ็ดเตล็ด

• รำาวงมาตรฐาน

- งามแสงเดือน

- ชาวไทย

- รำาซิมารำา

• กราวเงาะ

• เพลงปลุกใจ

- ศรีอยุธยา
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๓    ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวติัความเป็นมา ความหมาย ความสำาคญัประโยชน์ของการฝึกหดัเบือ้งต้นนาฏยศพัท์ขัน้พืน้ฐานและการฝึกหดั

แม่ท่า ระบุประเภทของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน อธิบายความสำาคัญ วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการฝึกหัด

แม่ท่าเบื้องต้น แม่ท่าที่ ๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์ และความแตกต่างของแม่ท่าเบื้องต้น แม่ท่าที่ ๑

 ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา การถีบเหลี่ยม การดัดมือดัดแขน                        

ปฏิบัตินาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน เก็บ ทอนเท้า ตะลึกตึก ยืดกระทบ ยืดยุบ เต็มเหลี่ยม ปฏิบัติแม่ท่าเบื้องต้น ตั้งแต่ท่านั่งไหว้    

จนจบท่าบาก และแม่ท่าที่ ๑

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔    ม.๑/๕

 ศ ๒.๒ ม.๑/๑      

รวมผลการเรียนรู้ ๑๑ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา  ศ ๒๑๒๐๔         ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัตคิวามเป็นมา ความหมาย ความสำาคญัประโยชน์ของการฝึกหดัแม่ท่าวิธปีฏบัิติและประโยชน์ ของการฝึกหัด

แม่ท่าที่ ๒ – แม่ท่าที่ ๕ รำาหน้าพาทย์ เพลงเชิดระบำาเบ็ดเตล็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์และ                  

ความแตกต่างของแม่ท่าที่ ๒ - แม่ท่าที่ ๕

 ปฏบิตัแิม่ท่าที ่๒ – แม่ท่าที ่๕ รำาหน้าพาทย์ เพลงเชดิฝึกหดัท่ารำาประกอบเพลงร้องระบำาเบด็เตลด็ รำาวงมาตรฐาน

งามแสงเดือน ชาวไทย รำาซิมารำา กราวเงาะ เพลงปลุกใจ เราสู้

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑ ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘

 ศ ๒.๒ ม.๑/๒

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑     

 ศ ๖.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๖.๒ ม.๑/๑     

รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๓.๑ ม.๒/๑

ศ ๓.๑ ม.๒/๒

๑. บอกความหมายความสำาคญัและ

ประโยชน์การฝึกหัด 

รำาหน้าพาทย์ เสมอ

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและประโยชน์

ของการฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เสมอ

• การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เสมอ

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เสมอ • การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ เสมอ     

ศ ๔.๑ ม.๒/๑

ศ ๔.๑ ม.๒/๒

๑. บอกความหมายความสำาคญัและ

ประโยชน์ของการ

รำาตรวจพลและพากย์รถ

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติ

รำาตรวจพลและพากย์รถ

• การฝึกหดัรำาตรวจพล เพลงกราวในและพากย์รถ

-  ธงยักษ์

-  เขนยักษ์

-  เสนายักษ์

ศ ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาตรวจพล 

เพลงกราวในและพากย์รถ

• ฝึกหัดรำาตรวจพล เพลงกราวในและพากย์รถ

-  ธงยักษ์

-  เขนยักษ์

-  เสนายักษ์

ศ ๕.๑ ม.๒/๑

ศ ๕.๑ ม.๒/๒

๑. บอกความหมายความสำาคญัและ

ประโยชน์ของกระบวน 

ท่ารบและการตีบท

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติกระบวน   

ท่ารบและการตีบท

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท

-  ตีบท ท้ารบ

-  ท่ารบระหว่าง

เสนายักษ์กับสิบแปดมงกุฎท่า ๑ - ๔ 

ด้วยอาวุธกระบอง

ศ ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบ

และตีบท

• ฝึกหัดกระบวนท่ารบและตีบท

-  ตีบท ท้ารบ

-  ท่ารบระหว่าง

เสนายักษ์กับสิบแปดมงกุฎท่า ๑ - ๔ 

ด้วยอาวุธกระบอง



244

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๖.๑ ม.๒/๑

ศ ๖.๑ ม.๒/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญ 

และประโยชน์ของระบำาเบ็ดเตล็ด 

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด

การฝกึหดัทา่รำาประกอบเพลงรอ้งระบำาเบด็เตลด็

• รำาวงมาตรฐาน

- เพลงคืนเดือนหงาย

- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ

• เพลงปลุกใจ

- เพลงเราสู้

ศ ๖.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้องระบำาเบ็ดเตล็ด

• รำาวงมาตรฐาน

- เพลงคืนเดือนหงาย

- พลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ

• เพลงปลุกใจ

- เพลงเราสู้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๓  ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาความหมาย ความสำาคัญประโยชน์ของการรำาตรวจพล เพลงหน้าพาทย์กราวใน                        

และพากย์รถ ศึกษารูปแบบและวิธีการพากย์รถ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำาตรวจพล พากย์รถ

 ปฏิบัติรำาตรวจพล เพลงกราวใน และพากย์รถ ธงยักษ์ เขนยักษ์ ๓ ท่า เสนายักษ์ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการรำาตรวจพล 

พากย์รถ

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                    

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิต

ผลการเรียนรู้
 ศ ๔.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒

 ศ ๔.๒ ม.๒/๑     

รวมผลการเรียนรู้ ๓ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๔ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำาคัญประโยชน์ เพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่าท้ารบ กระบวนท่ารบ

ระหว่างยักษ์กับลิง ระบำาเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่ารบ  

 ปฏบิตัเิพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่าท้ารบ ท่ารบระหว่างยกัษ์กบัลงิด้วยอาวธุกระบอง ศร ฝึกหดัท่ารำาประกอบ

เพลงร้องระบำาเบด็เตลด็ รำาวงมาตรฐาน เพลงคนืเดือนหงาย เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ เพลงขวญัใจดอกไม้ของชาต ิเพลงปลกุใจ

ศรีอยุธยา นาฏยศัพท์ที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่ารบ

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมจิีตสาธารณะ  มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทกัษะ

ชีวิต

ผลการเรียนรู้
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑     

 ศ ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๕.๒ ม.๒/๑     

 ศ ๖.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๖.๒ ม.๒/๑     

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๓.๑ ม.๓/๑

ศ ๓.๑ ม.๓/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญและ

ประโยชน์การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ รัว 

และปฐม

๒. อธบิายวธิปีฏบิตัแิละประโยชนข์อง

การฝึกหัด รำาหน้าพาทย์ รัวและปฐม

• การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์ 

-  รัว 

-  ปฐม

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติเพลง รัว และปฐม • ปฏิบัติเพลง รัว และปฐม

ศ ๔.๑ ม.๓/๑

ศ ๔.๑ ม.๓/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญและ

ประโยชน์ของการรำาตรวจพล

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติรำาตรวจพล 

• การฝึกหัดรำาตรวจพล เพลงกราวใน

-  ยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร)

-  สองกอง

-  กราววีระชัยยักษ์เสนา

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาตรวจพล • ฝึกหัดรำาตรวจพล เพลงกราวใน

-  ยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร)

-  สองกอง

-  กราววีระชัยยักษ์เสนา

ศ ๕.๑ ม.๓/๑

ศ ๕.๑ ม.๓/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญและ

ประโยชน์ของกระบวน     

ท่ารบและการตีบท

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติกระบวน   

ท่ารบและการตีบท

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท

-  ตีบท ท้ารบ

-  ท่ารบระหว่างพญายักษ์ กับพระ ท่าจับ ๑ 

และท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธกระบองและศร

-  ท่ารบระหว่างพญายักษ์กับพญาวานร 

ท่า ๑ - ๔ ด้วยอาวุธกระบองและศร

-  กระบวนการขึ้นลอย
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและตีบท • ฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท

-  ตีบท ท้ารบ

-  ท่ารบระหวา่งพญายกัษ ์กับพระ ท่าจบั ๑ และ

ท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธกระบองและศร

-  ท่ารบระหว่างพญายักษ์ กับพญาวานร 

ท่า ๑ - ๔ ด้วยอาวุธกระบองและศร

-  กระบวนการขึ้นลอย

ศ ๖.๑ ม.๓/๑

ศ ๖.๑ ม.๓/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญ และ

ประโยชน์ของระบำาเบ็ดเตล็ด 

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด

การฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้อง 

ระบำาเบ็ดเตล็ด

• รำาวงมาตรฐาน

-  เพลงหญิงไทยใจงาม

-  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

-  เพลงยอดชายใจหาญ

-  เพลงบูชานักรบ 

• เพลงปลุกใจ

-  เพลงบางระจัน

ศ ๖.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้อง

-  ระบำาเบ็ดเตล็ด

• รำาวงมาตรฐาน

-  เพลงหญิงไทยใจงาม

-  เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

-  เพลงยอดชายใจหาญ

-  เพลงบูชานักรบ 

• เพลงปลุกใจ

-  เพลงบางระจัน
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๗.๑ ม.๓/๑

ศ ๗.๑ ม.๓/๒

ศ ๗.๑ ม.๓/๓

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ 

การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

๒. บอกทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน 

อย่างสร้างสรรค์

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดงโขน

 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ศ ๗.๒ ม.๓/๑

ศ ๗.๒ ม.๓/๒

ศ ๗.๒ ม.๓/๓

๑ .อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ 

ระหวา่งนาฏศลิปไ์ทยกบัประวตัศิาสตร ์

สังคม และวัฒนธรรม   

๒. บอกแนวทางอนุรักษ์ สืบทอด 

เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดงโขน

ไปบูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้

• บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทย 

กับประวัติศาสตร์  สังคม และวัฒนธรรม   

• แนวทางอนุรกัษ ์สืบทอด เผยแพรน่าฏศลิป์ไทย

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไปบูรณาการใช้

กับศาสตร์อื่นๆ ได้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๓ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำาคัญประโยชน์รำาตรวจพล เพลงกราวในการฝึกหัดรำาตรวจพล เพลงกราวใน 

กระบวนท่ารบ การตีบท ระหว่างพญายักษ์กับพระ พญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการขึ้นลอย ระบำาเบ็ดเตล็ด                     

และเพลงปลุกใจ นาฏยศัพท์ในการรำาตรวจพลยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร) สองกองการ

 ปฏิบัติรำาตรวจพล เพลงหน้าพาทย์กราวใน ยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร) สองกองฝึกหัดกระบวน ท่ารบและ    

การตีบทท้ารบ ท่ารบระหว่างพญายักษ์กับพระท่าจับ ๑ และท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธกระบองและศรท่ารบระหว่างพญายักษ์กับ

พญาวานร ท่า ๑ – ท่า ๔ ด้วยอาวุธกระบองและศรกระบวนการข้ึนลอย ท่านาฏยศัพท์ ในการรำาตรวจพลยักษ์เสนา             

(มโหทร-เปาวนาสูร) สองกอง 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รกัความเป็นไทย และมจีติสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ 

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

 ศ ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๔.๒ ม.๓/๑     

 ศ ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๕.๒ ม.๓/๑  

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๔   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำาคัญประโยชน์ เพลงหน้าพาทย์ รัว และปฐม การรำาตรวจพล เพลงกราวใน 

นาฏยศัพท์กราววีรชัยเสนายักษ์ ระบำาเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับ

ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ บอกทัศนคติแนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้       

ในชีวิตประจำาวัน อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำาความรู้มาบูรณาการได้และการนำาการแสดงโขนไปบูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ รัว ปฐม ปฏิบัติท่ารำาตรวจพล เพลงกราวใน กราววีระชัยเสนายักษ์ ฝึกหัดท่ารำาประกอบ

เพลงร้องระบำาเบด็เตลด็ รำาวงมาตรฐาน เพลงหญงิไทยใจงาม เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า เพลงยอดชาย ใจหาญ เพลงบชูานกัรบ 

เพลงปลุกใจบางระจัน

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รกัความเป็นไทยและมจีติสาธารณะ มสีมรรถนะสำาคญั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

 ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑   

 ศ ๖.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๖.๒ ม.๓/๑  

 ศ ๗.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๗.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

ศ ๑.๑ ม.๑/๓

๑. อธิบายที่มา ความหมาย ความสำาคัญ

ประโยชน์ของการฝึกหัดเบ้ืองต้นและ

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

๒. ระบุประเภทของการฝึกหัดเบื้องต้น 

และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

๓. อธิบายความสำาคัญของการฝึกหัด

นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

• การฝึกหัดเบื้องต้น 

-  การตบเข่า  

-  การถองสะเอว

-  การเต้นเสา  

-  การถีบเหลี่ยม 

-  การฉีกขา

-  ดัดมือ

• นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

-  เต็มเหลี่ยม   

-  ตะลึกตึก    

-  เหลี่ยมน้อย

-  เลาะเลาะ

-  เก็บ 

-  ยืดกระทบ

-  มือลิง

-  มือจับผ้า

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น 

๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

• การฝึกหัดเบื้องต้น 

-  การตบเข่า  

-  การถองสะเอว

-  การเต้นเสา  

-  การถีบเหลี่ยม 

-  การฉีกขา

-  มือลิง

• นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

-  เต็มเหลี่ยม   

-  ตะลึกตึก    

-  เหลี่ยมน้อ 
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ -  เลาะเลาะ

-  เก็บ

-  ยืดกระทบ

-  มือลิง

-  มือจับผ้า

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

ศ ๒.๑ ม.๑/๓

๑. อธิบายความหมายความสำาคญั 

และประโยชน ์ของการฝกึหดัแม่ทา่

๒. อธิบายความสำาคัญของการ

ฝกึหดัแมท่่าตัง้แต่ทา่นัง่ไหวจ้นถงึ

ท่าเชิด

๓. อธบิายวธิปีฏบัิตแิละประโยชน์

ของการฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่ง

ไหว้จนถึงท่าเชิด

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนถึง

ท่าเชิด (ครึ่งท่าแรก)

ศ ๒.๑ ม.๑/๔

ศ ๒.๑ ม.๑/๕

ศ ๒.๑ ม.๑/๖

๔. อธิบายความสำาคัญและ

ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า

๕. เข้าใจความสำาคัญของการ

ฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจนจบ

ท่านั่งไหว้

๖. อธบิายวธิปีฏบัิตแิละประโยชน์

ของการฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิด

จนจบท่านั่งไหว้

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจนจบ

ท่านั่งไหว้ (ครึ่งท่าหลัง)

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติท่าแม่ท่าตั้งแต่

ท่านั่งไหว้จนถึงท่าเชิด

๒. ปฏิบัติแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิด

จนจบท่านั่งไหว้  

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนถึงท่าเชิด

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจนจบท่านั่งไหว้
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๖.๑ ม.๑/๑

ศ ๖.๑ ม.๑/๒

๑. บอกความหมายความสำาคัญ 

และประโยชน์ของระบำาเบ็ดเตล็ด 

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด

• การฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้อง

ระบำาเบ็ดเตล็ด

รำาวงมาตรฐาน

- งามแสงเดือน

- ชาวไทย

- รำาซิมารำา

ระบำากราวเงาะ

เพลงปลุกใจ

- ศรีอยุธยา

ศ ๖.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติระบำาเบ็ดเตล็ด • ฝึกหัดท่ารำาประกอบเพลงร้อง

ระบำาเบ็ดเตล็ด

รำาวงมาตรฐาน

- งามแสงเดือน

- ชาวไทย

- รำาซิมารำา

ระบำากราวเงาะ

เพลงปลุกใจ

- ศรีอยุธยา
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๕ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักการ ที่มา ความหมาย ความสำาคัญ ประโยชน์ และประเภทของการฝึกหัดโขนเบื้องต้น นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน

และแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก) 

 ปฏิบัติ การฝึกหัดโขนเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานของโขนลิง (ตบเข่า ถองสะเอว เต้าเสา ถีบเหลี่ยม          

ฉีกขา หกคะเมน เดิน คลาน เกา เต็มเหลี่ยม ตะลึกตึก เหลี่ยมน้อย เลาะเลาะ เก็บ ยืดกระทบ มือลิง มือจับผ้า มือเข้าอก) 

แม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก) ตามมาตรฐาน

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๒.๒    ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การฝึกหัดแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ การตีบท ระบำาเบ็ดเตล็ด (ระบำากราวเงาะ) 

 ปฏิบัติ แม่ท่าลิง (ครึ่งหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ นาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน การตีบท ระบำาเบ็ดเตล็ด        

(ระบำากราวเงาะ) รำาวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำามาซิมารำา) เพลงปลุกใจเราสู้     

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                    

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิด

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑ ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๑/๖

 ศ ๒.๒    ม.๑/๒

 ศ ๖.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒

 ศ ๖.๒ ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑

ศ ๓.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายความสำาคัญความหมาย

และประโยชน์ของการรำาหน้าพาทย์

๒. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนท่า

รำาหน้าพาทย์

• การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์

-  เพลงเชิด

-  เพลงเสมอ

-  เพลงวรเชษฐ์

-  เพลงรัว(แปลงกาย)

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาหน้าพาทย์ • การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์

-  เพลงเชิด

-  เพลงเสมอ

-  เพลงวรเชษฐ์

-  เพลงรัว(แปลงกาย)

ศ ๔.๑ ม.๒/๑

ศ ๔.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายความสำาคัญ ความหมาย 

และประโยชน์ของการรำาตรวจพล

และพากย์รถ

๒. อธิบายและวิเคราะห์กระบวนท่า

รำาตรวจพลและพากย์รถ

• การฝึกหัดรำาตรวจพล

-  เพลงกราวนอก 

-  คนธงลิง

-  เขนลิง

-  สิบแปดมงกุฎ

-  กราวช้าง

การฝึกหัดรำาประกอบการพากย์รถ

ศ ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบตัิท่ารำาตรวจพลและพากย์รถ • การฝึกหัดรำาตรวจพล

-  เพลงกราวนอก 

-  คนธงลิง

-  เขนลิง

-  สิบแปดมงกุฎ

-  กราวช้าง

การฝึกหัดรำาประกอบการพากย์รถ

ศ ๕.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายความสำาคัญ ความหมาย 

และประโยชนข์องกระบวนท่ารบและ

การตีบท

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท

-  การตีบทท้ารบ

-  กระบวนท่ารบ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๒

 

 

ศ ๕.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและวิเคราะห์

กระบวนท่ารบและการตีบท

ระหว่างสิบแปดมงกุฎกับเสนายักษ์

ท่าที่ ๑-๔ ด้วยอาวุธพระขรรค์กับกระบอง

ศ ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและตีบท • ฝึกหัดกระบวนท่ารบและตีบท

-  การตีบทท้ารบ

-  กระบวนท่ารบ

ระหว่างสิบแปดมงกุฎกับเสนายักษ์

ท่าที่ ๑–๔ ด้วยอาวุธพระขรรค์กับกระบอง

ศ ๖.๑ ม.๒/๑

ศ ๖.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายความสำาคัญและประโยชน์

ของระบำาเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ

๒. อธิบายและวิเคราะห์

ทา่รำาระบำาเบด็เตลด็และเพลงปลกุใจ

• การฝึกหัดรำาวงมาตรฐาน

-  เพลงคืนเดือนหงาย

-  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

-  เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ

การฝึกหัดรำาปลุกใจ

-  เพลงเราสู้

ศ ๖.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาระบำาเบ็ดเตล็ด 

และเพลงปลุกใจ

• การฝึกหัดรำาวงมาตรฐาน

- เพลงคืนเดือนหงาย

- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ

การฝึกหัดรำาปลุกใจ

- เพลงเราสู้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๕ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ รำาตรวจพล เพลงกราวนอก รูปแบบและวิธีการพากย์รถ การฝึกหัดแม่ท่าลิง                  

(ครึ่งท่าหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ การตีบท ระบำาเบ็ดเตล็ด (ระบำากราวเงาะ) 

 ปฏิบัติ ท่ารำาตรวจพลเพลงกราวนอก คนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎ กราวช้าง ท่ารำาประกอบพากย์รถ เห็นคุณค่า

และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย                      

และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒ 

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑

 ศ ๔.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒ 

 ศ ๔.๒ ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๖  ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 วิเคราะห์หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ รำาหน้าพาทย์ เพลงเชิด เสมอ วรเชษฐ์ รัว ระบำาเบ็ดเตล็ด รำาวงมาตรฐาน 

เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา 

 ปฏบิตั ิท่ารำาหน้าพาทย์ เพลงเชดิ เสมอ วรเชษฐ์ รวั ระบำาเบ็ดเตลด็ รำาวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์

วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต

ผลการเรียนรู้
 ศ ๕.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒ 

 ศ ๕.๒ ม.๒/๑

 ศ ๖.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒ 

 ศ ๖.๒ ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑

ศ ๓.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายความสำาคัญความหมาย

และประโยชน์ของการรำาหน้าพาทย์

๒ .อธิบายและวิเคราะห์กระบวน

ท่ารำาหน้าพาทย์

• การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์

-  เพลงแผละ (ครุฑ กา ยุง)

-  เพลงเข้าม่าน (หมี)

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาหน้าพาทย์ • การฝึกหัดรำาหน้าพาทย์

-  เพลงแผละ (ครุฑ กา ยุง)

-  เพลงเข้าม่าน (หมี)

ศ ๔.๑ ม.๓/๑

ศ ๔.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายความสำาคัญความหมาย

และประโยชน์ของการรำาตรวจพล

และพากย์รถ

๒. อธิบายและวิเคราะห์กระบวน

ท่ารำาตรวจพลและพากย์รถ

• การฝึกหัดรำาตรวจพล

-  กราววีระชัย

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาตรวจพลและ

การพากย์รถ

• การฝึกหัดรำาตรวจพล

-  กราววีระชัย

ศ ๕.๑ ม.๓/๑

ศ ๕.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายความสำาคัญความหมาย

และประโยชนข์องกระบวนท่ารบและ

การตีบท

๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและวิเคราะห์

กระบวนท่ารบและการตีบท

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบ

-  การท้ารบ

-  กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานร

ด้วยอาวุธพระขรรค์

-  กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานรกับ

พญายักษ์ด้วยอาวุธพระขรรค์กับกระบอง

และพระขรรค์กับศร

ศ ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและ

การตีบท

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบ

-  การท้ารบ

-  กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานรด้วยอาวุธ

พระขรรค์

-  กระบวนท่ารบระหว่างพญาวานรกับ

พญายักษ์ด้วยอาวุธพระขรรค์กับกระบอง

และพระขรรค์กับศร
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๖.๑ ม.๓/๑

ศ ๖.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายความสำาคัญและประโยชน์

ของรำาวงมาตรฐานและเพลงปลุกใจ

๒. อธิบายและวิเคราะห์ท่ารำาระบำา

เบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ

การฝึกหัดรำาวงมาตรฐาน

- เพลงหญิงไทยใจงาม

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

- เพลงยอดชายใจหาญ

- เพลงบูชานักรบ

การฝึกหัดรำาปลุกใจ

- เพลงบางระจัน

ศ ๖.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำารำาวงมาตรฐานและ

เพลงปลุกใจ

การฝึกหัดรำาวงมาตรฐาน

- เพลงหญิงไทยใจงาม

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

- เพลงยอดชายใจหาญ

- เพลงบูชานักรบ

การฝึกหัดรำาปลุกใจ

- เพลงบางระจัน

ศ ๗.๑ ม.๓/๑

ศ ๗.๑ ม.๓/๒

ศ ๗.๑ ม.๓/๓

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ 

การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

๒. บอกทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน 

อย่างสร้างสรรค์

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดงโขน

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์

• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน 

อย่างสร้างสรรค์

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวัน

ศ ๗.๒ ม.๓/๑

ศ ๗.๒ ม.๓/๒

ศ ๗.๒ ม.๓/๓

๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ 

ระหวา่งนาฏศลิปไ์ทยกับประวตัศิาสตร์ 

สังคมและวัฒนธรรม   

๒. บอกแนวทางอนุรักษ์ สืบทอด 

เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 

๓. บอกแนวทางการนำาการแสดงโขน 

ไปบูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้

• บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทย

กับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   

• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่

นาฏศิลป์ไทย

• แนวทางการนำาการแสดงโขนไป 

บูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๕   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                     จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 วิเคราะห์หลักการ วิธีการฝึกปฏิบัติ รำาตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์ แผละ (ครุฑ) เข้าม่านหมี 

 ปฏิบัติ ท่ารำาตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์ แผละ (ครุฑ) เข้าม่านหมี 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๓.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒ 

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑

 ศ ๔.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒ 

 ศ ๔.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๖   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 วิเคราะห์หลกัการ วธิกีารฝึกปฏบิติั กระบวนท่ารบ ลงิกบัยกัษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศรและกระบอง ระบำาเบ็ดเตลด็ 

รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ เพลงปลุกใจ                    

เพลงบางระจนั อธิบายบทบาทความสมัพนัธ์ ระหว่างนาฏศลิป์ไทยกบัประวัตศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม วเิคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์ บอกทัศนคติแนวทางการนำาการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของ

นาฏศลิป์ไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่และภมูปัิญญาไทย รวมทัง้สามารถนำาความรู้มาบรูณาการได้และ

การนำาการแสดงโขน ไปบูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ปฏิบัติ กระบวนท่ารบ ลิงกับยักษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศรและกระบอง ระบำาเบ็ดเตล็ด รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทย 

ใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ เพลงปลุกใจ เพลงบางระจัน 

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู ้เรียน                   

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน 

รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีสมรรถนะสำาคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

 ศ ๕.๒ ม.๓/๑

 ศ ๖.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

 ศ ๖.๒ ม.๓/๑

 ศ ๗.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๗.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร

สาระที่ ๑ การฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาความหมาย หลักการปฏิบัติรวมทั้งเห็นคุณค่า

ของการฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง

ตามแบบแผน

สาระที่ ๒ รำามาตรฐาน

มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ

และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำามาตรฐาน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา รำามาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๓ ระบำามาตรฐาน  

มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบำามาตรฐาน  

มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา ระบำามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน

สาระที่ ๔ รำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของรำาหน้าพาทย์ 

มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา เพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๕ ระบำาเบ็ดเตล็ด  

มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด  

มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

สาระที่ ๖ เพลงปลุกใจ

มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของเพลงปลุกใจ  

มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำา เพลงปลุกใจ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน
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สาระที่ ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวัน เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคมและ

วัฒนธรรม

มาตรฐาน ศ ๗.๒ อนรุกัษ์ สบืทอด เผยแพร ่เหน็คณุคา่ของนาฏศิลปไ์ทยอนัเปน็มรดกทางวฒันธรรม ภมูปิญัญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำาความรู้มาบูรณาการได้
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

๑. บอกทีม่า ความหมาย หลกัการปฏบิตั ิ

ของการฝกึหดัเบ้ืองตน้และนาฏยศัพท ์

เบื้องต้นได้

๒. ระบุลักษณะของการฝึกหัดเบ้ือง

ต้นและนาฏยศัพท์เบื้องต้นได้

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น

     - การนั่งแบบพระ-นาง

     - การทรงตัวแบบพระ-นาง

     - การดัดมือ  ดัดแขน  

     - การถองสะเอว   

     - การคลาน การเดิน การขึ้นเตียง

การลงเตียง    

• ที่มา ความหมาย หลักการ 

วิธีฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น

     - กระดกเท้า

     - ประเท้า

     - ก้าวเท้า

     - ถัดเท้า

     - แตะเท้า

     - จรดเท้า

     - สะดุดเท้า

     - ซอยเท้า

     - กระดกเสี้ยว

     - กระทุ้งเท้า

     - ขยั่นเท้า

     - กระทบจังหวะ

     - ตั้งวง

     - จีบ

     - เอียงศีรษะ

     - ลักคอ

     - กล่อมไหล่  
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

๑. ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นได้ถูกต้อง 

ตามแบบแผน

๒. ปฏบิติันาฏยศพัทเ์บือ้งตน้ได้ถกูตอ้ง 

ตามแบบแผน

• ท่าฝึกหัดเบื้องต้น

     - การนั่งแบบพระ-นาง

     - การทรงตัวแบบพระ-นาง

     - การดัดมือ ดัดแขน  

     - การถองสะเอว   

     - การคลาน การเดิน การขึ้นเตียง 

       การลงเตียง    

• ท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น

     - กระดกเท้า

     - ประเท้า

     - ก้าวเท้า

     - ถัดเท้า

     - แตะเท้า

     - จรดเท้า

     - สะดุดเท้า

     - ซอยเท้า

     - กระดกเสี้ยว

     - กระทุ้งเท้า

     - ขยั่นเท้า

     - กระทบจังหวะ

     - ตั้งวง

     - จีบ

     - เอียงศีรษะ

     - ลักคอ

     - กล่อมไหล่  

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของรำามาตรฐานได้

๒. ระบุองค์ประกอบ

ของรำามาตรฐานได้

• ประวัติความเป็นมาเพลงช้า  

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - ทำานองเพลง

    - โอกาสที่ใช้
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๒.๑ ม.๑/๓ ๑. บอกประโยชน์ของการ

ฝึกปฏิบัติเพลงช้าได้

• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงช้า

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

ศ ๒.๒ ม.๑/๓

๑. ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ

ปรบไก่ได้ 

๒. ร้องทำานองเพลงสร้อยสนตัดได้

๓. ปฏิบัติท่ารำามาตรฐานได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

• จังหวะหน้าทับปรบไก่

• ทำานองเพลงสร้อยสนตัด

• ท่ารำาเพลงช้า

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

ศ ๒.๑ ม.๑/๓

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของรำามาตรฐานได้

๒. ระบุองค์ประกอบ

ของรำามาตรฐานได้

๓. บอกประโยชน์ของการ

ฝึกปฏิบัติรำามาตรฐานได้

• ประวัติความเป็นมาเพลงเร็ว  

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - ทำานองเพลง

    - โอกาสที่ใช้

• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงเร็ว

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

ศ ๒.๒ ม.๑/๓

๑. ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ

สองไม้ (เพลงเร็ว) ได้

๒. ร้องทำานองเพลงเร็วได้

๓. ปฏิบัติท่ารำามาตรฐานได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

• จังหวะหน้าทับสองไม้ (เพลงเร็ว) 

• ทำานองเพลงเร็ว

• ท่ารำาเพลงเร็ว

ศ ๔.๑ ม.๑/๑

ศ ๔.๑ ม.๑/๒

ศ ๔.๑ ม.๑/๓

ศ ๔.๑ ม.๑/๔

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของรำาหน้าพาทย์ได้

๒. อธิบายนาฏศัพท์

ของรำาหน้าพาทย์ได้

๓. ระบุองค์ประกอบ

ของรำาหน้าพาทย์ได้

๔. บอกความสำาคัญของการ

รำาหน้าพาทย์เชิด – เสมอ ได้

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์

ของเพลงหน้าพาทย์เชิด – เสมอ 

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - ทำานองเพลง

    - โอกาสที่ใช้

• ความสำาคัญของการรำาหน้าพาทย์

เชิด – เสมอ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์  

เชิด- เสมอ ได้อย่างถูกต้อง  

ตามแบบแผน

• ท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ

ศ ๕.๑ ม.๑/๑

ศ ๕.๑ ม.๑/๒

ศ ๕.๑ ม.๑/๓

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของรำาวงมาตรฐานได้

๒. อธิบายนาฏศัพท์ของรำาวง

มาตรฐานได้

๓. ระบุองค์ประกอบของรำาวง

มาตรฐานได้

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์

ของรำาวงมาตรฐาน

 - งามแสงเดือน

 - ชาวไทย

 - รำาซิมารำา 

• องค์ประกอบ

 - เครื่องแต่งกาย

 - เครื่องดนตรี

 - บทร้องและทำานองเพลง

 - โอกาสที่ใช้

ศ ๕.๒ ม.๑/๑

ศ ๕.๒ ม.๑/๒

๑. ร้องเพลงรำาวง-มาตรฐานได้

๒. ปฏิบัติท่ารำาเพลงรำาวงมาตรฐาน

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

• บทร้องและทำานองเพลง 

 - รำาวงมาตรฐาน

 - งามแสงเดือน

 - ชาวไทย

 - รำาซิมารำา          

• ท่ารำาเพลงรำาวงมาตรฐาน

 - งามแสงเดือน

 - ชาวไทย

 - รำาซิมารำา

ศ ๖.๑ ม.๑/๑

ศ ๖.๑ ม.๑/๒

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของเพลงปลุกใจได้

๒. ระบุองค์ประกอบของ

การรำาเพลงปลุกใจได้

• ประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจ เราสู้  

• องค์ประกอบ

 - เครื่องแต่งกาย

 - เครื่องดนตรี

 - บทร้องและทำานองเพลงโอกาสที่ใช้

ศ ๖.๒ ม.๑/๑

ศ ๖.๒ ม.๑/๒

๑. ร้องเพลงปลุกใจได้

๒. ปฏิบัติท่ารำาเพลงปลุกใจได้อย่าง

ถูกต้องตามแบบแผน

• บทร้องและทำานองเพลงปลุกใจ เราสู้

• ท่ารำาเพลงปลุกใจ เราสู้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมา และหลักการปฏิบัติของการฝึกหัดเบ้ืองต้น ได้แก่ การนั่ง การทรงตัว การดัดมือ ดดัแขน      

ถองสะเอว คลาน เดนิ ขึน้เตยีง ลงเตยีง นาฏยศพัท์เบ้ืองต้น ได้แก่ การกระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ ระบุองค์ประกอบ ได้แก่ 

เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำานองเพลง โอกาสที่ใช้และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ รำามาตรฐาน เพลงช้า 

 ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น ได้แก่ กระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ และรำามาตรฐาน เพลงช้า 

รวมทัง้ฝึกการออกเสยีงตามจงัหวะหน้าทับปรบไก่ ร้องทำานองเพลงสร้อยสนตดั เหน็คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย 

อนัเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอันพงึประสงค์ ได้แก่ รกัความเป็นไทย มคีวามสามารถในการสือ่สาร 

และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำาไปใช้ได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒

  ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒

  ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

  ศ ๒.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                     จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติของรำามาตรฐาน เพลงเร็ว รำาหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ ระบำาเบ็ดเตล็ด                

“รำาวงมาตรฐาน” เพลงงามแสงเดอืน ชาวไทย รำามาซมิารำา เพลงปลกุใจ เราสู้ ระบุองค์ประกอบได้แก่ เครื่องแต่งกาย                 

เครื่องดนตรี ทำานองเพลง โอกาสที่ใช้และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ รำามาตรฐาน  เพลงเร็ว รำาหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ         

ระบำาเบ็ดเตล็ด “รำาวงมาตรฐาน” เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำาซิมารำา เพลงปลุกใจ เราสู้    

  ปฏบิติัท่ารำา รำามาตรฐาน เพลงเรว็ รำาหน้าพาทย์ เชดิ-เสมอ ระบำาเบด็เตลด็ “รำาวงมาตรฐาน”  เพลงงามแสงดอืน 

ชาวไทย รำาซิมารำา เพลงปลุกใจ เราสู้ เหน็คณุค่าในศลิปวฒันธรรม ด้านนาฏศลิป์ไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัความเป็นไทย มคีวามสามารถในการสือ่สาร และวเิคราะห์

ข้อมูลในการนำาไปใช้ได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓

  ศ ๒.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓

  ศ ๔.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔

  ศ ๔.๒ ม.๑/๑   

  ศ ๕.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓

       ศ ๕.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

  ศ ๖.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

  ศ ๖.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๒๐ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑

ศ ๒.๑ ม.๒/๒

ศ ๒.๑ ม.๒/๓

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของรำาแม่บทใหญ่ได้ 

๒. ระบุองค์ประกอบของ

รำาแม่บทใหญ่ได้

๓. บอกประโยชนข์องการปฏบิตัทิา่รำา

แม่บทใหญ่ได้

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์ 

ของรำาแม่บทใหญ่  

• องค์ประกอบ

     - เครื่องแต่งกาย

     - เครื่องดนตรี

     - บทร้องและทำานองเพลง

     - โอกาสที่ใช้

• ประโยชน์ของการรำาแม่บทใหญ่  

ศ ๒.๒ ม.๒/๑

ศ ๒.๒ ม.๒/๒

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่) 

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานองและ

จังหวะ

๒. ปฏบิติัทา่รำามาตรฐาน  แมบ่ทใหญ ่

และนำาไปบูรณาการได้

• บทร้องและทำานองเพลงชมตลาด 

(แม่บทใหญ่) 

• ท่ารำามาตรฐาน แม่บทใหญ่

ศ ๔.๑ ม.๒/๑

ศ ๔.๑ ม.๒/๒

๑. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ประวตัคิวาม

เป็นมาของรำาหน้าพาทย์ รำาร่าย-เชิด 

(พระ) รำาร่าย-ชุบ (นาง) ได้

๒. ระบุองคป์ระกอบของรำาหนา้พาทย ์

รำารา่ย-เชดิ (พระ)รำารา่ย-ชบุ (นาง) ได้

• ประวัติความเป็นมาเพลงหน้าพาทย์

     - รำาร่าย - เชิด (พระ)

     - รำาร่าย - ชุบ (นาง)

• องค์ประกอบ

     - เครื่องแต่งกาย

     - เครื่องดนตรี

     - บทร้องและทำานองเพลง

     - โอกาสที่ใช้

ศ ๔.๒ ม.๒/๑

ศ ๔.๒ ม.๒/๒

ศ ๔.๒ ม.๒/๓

๑. ร้องเพลงร่ายไดถ้กูตอ้ง ตามบทรอ้ง 

ทำานองและจังหวะ

๒. ปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ 

รำาร่าย-เชิด (พระ) รำาร่าย-ชุบ(นาง) 

ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน

๓. สังเกตและเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของรำาหน้าพาทย์

รำาร่าย-เชิด (พระ) รำาร่าย-ชุบ(นาง)

• บทร้องและทำานองเพลงหน้าพาทย์

     - รำาร่าย – เชิด (พระ)

     - รำาร่าย – ชุบ (นาง)

• ท่ารำาเพลงหน้าพาทย์

     - รำาร่าย – เชิด (พระ)

     - รำาร่าย – ชุบ (นาง)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

 

 

ศ ๕.๑ ม.๒/๑

ศ ๕.๑ ม.๒/๒

๑. บอกประวัติความเป็นมา  

นาฏยศัพท์ของระบำาเบ็ดเตล็ดได้ 

ระบำาไก่ สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ 

ฟ้อนเงี้ยว ระบำาเริงอรุณ ระบำานกเขา 

รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง

๒. ระบุองค์ประกอบของ

ระบำาเบ็ดเตล็ดได้ ระบำาไก่        

สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว 

ระบำาเริงอรุณ ระบำานกเขา 

รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์ 

ของระบำาเบ็ดเตล็ด

     - ระบำาไก่

     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์

     - ฟ้อนเงี้ยว  

     - ระบำาเริงอรุณ

     - ระบำานกเขา

     - รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง

(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้

ของชาติ) เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖ 

สร้อยเพลง     

• องค์ประกอบของระบำาเบ็ดเตล็ด

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - บทร้องและทำานองเพลง

    - โอกาสที่ใช้

ศ ๕.๒ ม.๒/๑

ศ ๕.๒ ม.๒/๒

ศ ๕.๒ ม.๒/๓

๑. ร้องเพลงระบำาเบ็ดเตล็ด ระบำาไก ่

สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ฟ้อนเงี้ยว 

ระบำาเริงอรุณ ระบำานกเขา 

รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง ได้ถูกต้อง

ตามบทร้อง ทำานอง และจังหวะ

๒. ปฏิบัติท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ดระบำาไก ่

สนีวลออกต้นวรเชษฐฟ์อ้นเงีย้ว ระบำา

เริงอรุณ ระบำานกเขา รำาวงมาตรฐาน 

๓ เพลงได้

๓. สังเกต อธิบาย ความหมาย 

ของท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ด

ในแต่ละชุดได้

• บทร้องและทำานองเพลงระบำาเบ็ดเตล็ด

     - ระบำาไก่

     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์

     - ฟ้อนเงี้ยว  

     - ระบำาเริงอรุณ

     - ระบำานกเขา

     - รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง

(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้

ของชาติ) เพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖

สร้อยเพลง

• ท่ารำาระบำาเบ็ดเตล็ด

     - ระบำาไก่

     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์

     - ฟ้อนเงี้ยว

     - ระบำาเริงอรุณ

     - ระบำานกเขา
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ - รำาวงมาตรฐาน ๓ เพลง

(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ 

ดอกไม้ของชาติ)       

ศ ๖.๑ ม.๒/๑

ศ ๖.๑ ม.๒/๒

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ  

ประวัติความเป็นมาของ

เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้  

๒. ระบุองค์ประกอบของ

เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้  

• ประวัติความเป็นมาเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา 

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - บทร้องและทำานองเพลง

    - โอกาสที่ใช้

ศ ๖.๒ ม.๒/๑

ศ ๖.๒ ม.๒/๒

๑. ร้องเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้  

๒. สังเกตและปฏิบัติท่ารำา

เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้  

• บทร้องและทำานองเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา    

• ท่ารำาเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา      
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติของ รำามาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำาไก่ ระบำาเริง

อรุณ และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา ระบุองค์ประกอบได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้องและทำานองเพลง โอกาสที่ใช้ 

รำามาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำาไก่ ระบำาเริงอรุณ เพลงปลุกใจศรีอยุธยา

 ปฏิบัติท่ารำามาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำาไก่ ระบำาเริงอรุณ เพลงปลุกใจศรีอยุธยา ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย มีความสามารถ    

ในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำาไปใช้ได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

  ศ ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   

  ศ ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒    

  ศ ๕.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

  ศ ๖.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒

  ศ ๖.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติของ ระบำาเบ็ดเตล็ด เพลงสีนวล ออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำานกเขา 

รำาวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๖ (สร้อยเพลง)              

รำาหน้าพาทย์ รำาร่าย-เชิด (พระ) รำาร่าย- ชุบ (นาง) ระบุนาฏยศัพท์ องค์ประกอบ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้อง

และ ทำานองเพลง โอกาสที่ใช้ ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด เพลงสีนวลออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำานกเขา รำาวงมาตรฐาน              

เพลงคืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ (สร้อยเพลง) รำาหน้าพากย์                 

รำาร่าย-เชิด (พระ) รำาร่าย-ชุบ (นาง)

 ปฏิบัติท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ด ชุด สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำานกเขา รำาวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย 

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ (สร้อยเพลง) รำาหน้าพาทย์ รำาร่าย-เชิด (พระ)                   

รำาร่าย-ชุบ (นาง) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่                          

รักความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำาไปใช้ได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๔.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒

  ศ ๔.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

  ศ ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒    

  ศ ๕.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓

  ศ ๖.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒

  ศ ๖.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑

ศ ๒.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

นาฏยศัพท์ ของรำามาตรฐาน 

แม่บทเล็ก ได้ 

๒. ระบุองค์ประกอบของ

รำามาตรฐาน แม่บทเล็ก ได้

• ประวัติความเป็นมารำามาตรฐาน แม่บทเล็ก 

ออกต้นวรเชษฐ์  

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - บทร้องและทำานองเพลง

    -  โอกาสที่ใช้

ศ ๒.๒ ม.๓/๑

ศ ๒.๒ ม.๓/๒

ศ ๒.๒ ม.๓/๓

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก) 

และเพลงออกต้นวรเชษฐ์ 

ไดถ้กูตอ้งตามบทรอ้ง ทำานองและจงัหวะ

๒. อธบิายและเปรยีบเทยีบความหมาย 

ของท่ารำามาตรฐาน แม่บทเล็กได้  

๓. ปฏิบัติท่ารำามาตรฐาน แม่บทเล็ก 

ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

• บทร้องและทำานองเพลงชมตลาด 

(แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์) 

• ท่ารำามาตรฐาน แม่บทเล็ก

 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑

ศ ๓.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา 

นาฏยศัพท์ของระบำามาตรฐาน 

ระบำานันทอุทยาน 

และระบำาพรหมาสตร์ ได้

๒. ระบุองค์ประกอบของระบำา 

มาตรฐาน ระบำานันทอุทยาน และ

ระบำาพรหมาสตร์ ได้

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์  

ของระบำามาตรฐาน

     - ระบำานันทอุทยาน  

     - ระบำาพรหมาสตร์ 

• องค์ประกอบ

     - เครื่องแต่งกาย

     - เครื่องดนตรี

     - บทร้องและทำานองเพลง

     - โอกาสที่ใช้
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑

ศ ๓.๒ ม.๓/๒

๑. ร้องเพลงระบำามาตรฐาน 

ระบำานันทอุทยาน 

และระบำาพรหมาสตร์ ได้ถูกต้อง

ตามบทร้อง ทำานอง และจังหวะ

๒. ปฏิบัติท่ารำาระบำามาตรฐาน 

ระบำานันทอุทยาน 

และระบำาพรหมาสตร์ 

ได้ถูกต้องตามแบบแผน

• บทร้องและทำานองเพลง

• ท่ารำาระบำามาตรฐาน 

    - ระบำานันทอุทยาน 

    - ระบำาพรหมาสตร์ 

ศ ๔.๑ ม.๓/๑

ศ ๔.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา

นาฏยศัพท์ของรำาหน้าพาทย์ สีนวล

และหน้าพาทย์พญาเดินได้

๒. ระบุองค์ประกอบของ

รำาหน้าพาทย์ได้

• ประวัติความเป็นมา และนาฏยศัพท์  

เพลงหน้าพาทย์สีนวล พญาเดิน

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำาหน้าพาทย์  สีนวล 

และหน้าพาทย์พญาเดิน ได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

• ปฏิบัติท่ารำาเพลงหน้าพาทย์ สีนวลพญาเดิน          

• สีนวล และหน้าพาทย์พญาเดิน

ศ ๕.๑ ม.๓/๑

ศ ๕.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

ระบำาเบ็ดเตล็ด ญวนรำากระถาง 

จีนรำาพัด มยุราภิรมณ์ มฤคระเริง 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน 

๔ เพลง ได้

๒. ระบุองค์ประกอบของระบำา

เบ็ดเตล็ด

• ประวัติความเป็นมาของระบำาเบ็ดเตล็ด 

ญวนรำากระถาง จีนรำาพัด มยุราภิรมย์ 

มฤคระเริง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน 

๔ เพลง (หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  

ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ)

• องค์ประกอบ

    - เครื่องแต่งกาย

    - เครื่องดนตรี

    - ทำานองเพลง 

    - โอกาสที่ใช้



280

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓

 

 

ศ ๕.๒ ม.๓/๑

ศ ๕.๒ ม.๓/๒

ศ ๕.๒ ม.๓/๓

๑. ร้องเพลงระบำาเบ็ดเตล็ด 

ญวนรำากระถาง จนีรำาพดั มยรุาภริมณ ์

มฤคระเริง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน 

รำาวงมาตรฐาน ๔ เพลง

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานอง  

และจังหวะ

๒. สังเกต อธิบาย ความหมาย

ของท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ด  

ญวนรำากระถาง จีนรำาพัด 

มยุราภิรมณ์ มฤคระเริง 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน 

๔ เพลง

๓. ปฏิบัติท่ารำา ระบำาเบ็ดเตล็ดญวน

รำากระถาง จีนรำาพัด 

มยุราภิรมณ์ มฤคระระเริง 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน 

๔ เพลง ได้ถูกต้อง

ตามแบบแผน

• บทร้องและทำานองเพลง

ระบำาเบ็ดเตล็ด

     - ญวนรำากระถาง

     - จีนรำาพัด

     - มยุราภิรมณ์

     - มฤคระเริง

     - ฟ้อนเล็บ

     - ฟ้อนเทียน

     - รำาวงมาตรฐาน ๔ เพลง

(หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  

ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ)

• ท่ารำาระบำาเบ็ดเตล็ด

     - ญวนรำากระถาง

     - จีนรำาพัด

     - มยุราภิรมณ์

     - มฤคระเริง

     - ฟ้อนเล็บ

     - ฟ้อนเทียน

    - รำาวงมาตรฐาน ๔ เพลง

(หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ)

ศ ๖.๑ ม.๓/๑

ศ ๖.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

เพลงปลุกใจบางระจัน ได้

๒. ระบอุงคป์ระกอบของเพลงปลกุใจ

บางระจัน ได้

• ประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจ 

 บางระจัน 

• องค์ประกอบ

      - เครื่องแต่งกาย

      - เครื่องดนตรี

      - บทร้องและทำานองเพลง

      - โอกาสที่ใช้
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๖.๒ ม.๓/๑

ศ ๖.๒ ม.๓/๒

๑. ร้องเพลงปลุกใจ บางระจัน 

ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำานองและ

จังหวะ

๒. ปฏิบตัทิา่รำาเพลงปลกุใจบางระจัน

ได้ถูกต้องตามแบบแผน

• บทร้องและทำานองเพลงปลุกใจ บางระจัน

• ท่ารำาเพลงปลุกใจ บางระจัน

ศ ๗.๑ ม.๓/๑

ศ ๗.๑ ม.๓/๒

ศ ๗.๑ ม.๓/๓

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ 

การแสดงประเภทตา่งๆ ของนาฏศลิป์

ไทยได้อย่างสร้างสรรค์

๒. อธบิายเปรยีบเทยีบ บทบาทความ

สัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทย 

กบัประวตัศิาสตรส์งัคม และวฒันธรรม

๓. บอกแนวทางการนำา

นาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ 

ไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

• บทบาทความสัมพนัธ ์ระหวา่งนาฏศลิป์ไทยกับ

ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

• แนวทางอนุรกัษ ์สืบทอด เผยแพร ่นาฏศลิปไ์ทย

ศ ๗.๒ ม.๓/๑

ศ ๗.๒ ม.๓/๒

๑. ตระหนักและเห็นคุณค่าของ

นาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ภูมิปัญญาไทย โดยการอนุรักษ์ 

สืบทอด เผยแพร่

๒. นำาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้

• โครงการจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์   

ด้านวิชาชีพทางการเรียน

• แนวทางการนำาการแสดงไปใช้ใน 

ชวีติประจำาวนั และบรูณาการกบัศาสตรอ์ืน่ๆ ได้
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติ รำามาตรฐาน แม่บทเล็ก ออกต้นวรเชษฐ์ ระบำามาตรฐาน  นันทอุทยาน 

รำาหน้าพาทย์ สีนวล ระบำาเบ็ดเตล็ด ญวนรำากระถาง จีนรำาพัด มยุราภิรมย์ มฤคระเริง ระบุองค์ประกอบ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย 

เครื่องดนตรี บทร้อง และทำานองเพลง โอกาสที่ใช้ รำามาตรฐาน แม่บทเล็ก ออกต้นวรเชษฐ์ ระบำามาตรฐาน นันทอุทยาน      

รำาหน้าพาทย์ สีนวล ระบำาเบ็ดเตล็ด ญวนรำากระถาง จีนรำาพัด  มยุราภิรมย์ มฤคระเริง     

 ปฏิบัติท่ารำา รำามาตรฐาน แม่บทเล็กออก ต้นวรเชษฐ์ ระบำามาตรฐาน นันทอุทยาน รำาหน้าพาทย์ สีนวล                  

ระบำาเบ็ดเตล็ด ญวนรำากระถาง จีนรำาพัด มยุราภิรมย์ มฤคระเริง

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย 

มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๒.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓

  ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒       

  ศ ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

   ศ ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๔.๒ ม.๓/๑

  ศ ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๕.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๑๖ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติความเป็นมา และหลักการปฏิบัติของระบำามาตรฐาน พรหมาสตร์ รำาหน้าพาทย์ พญาเดิน ระบำาเบ็ดเตล็ด 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม ดวงจนัทร์ขวญัฟ้า ยอดชายใจหาญ บชูานกัรบ เพลงปลกุใจบางระจนั 

ระบอุงค์ประกอบ ได้แก่ เครือ่งแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้องและ ทำานองเพลง โอกาสท่ีใช้ ระบำามาตรฐาน พรหมาสตร์             

รำาหน้าพาทย์ พญาเดิน ระบำาเบ็ดเตล็ด ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า              

ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ เพลงปลุกใจบางระจัน

 ปฏิบัติท่ารำา ระบำามาตรฐาน พรหมาสตร์ รำาหน้าพาทย์ พญาเดิน (พระ-นาง) ระบำาเบ็ดเตล็ด ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน 

รำาวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ  เพลงปลุกใจบางระจัน

 อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังให้

ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการ              

นำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้
  ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒       

  ศ ๔.๒ ม.๓/๑      

   ศ ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๕.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๖.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๖.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

  ศ ๗.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   

  ศ ๗.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   

รวมผลการเรียนรู้ ๒๐ ข้อ
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย

มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจประวัติที่มาและประเภทของเครื่องดนตรีไทยและการบำารุงรักษาเครื่องดนตรี 

ในวงปี่พาทย์

มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เขา้ใจและมทีกัษะในการฝกึปฏบัิตเิครือ่งดนตรี การบรรเลงเพลงประเภทตา่งๆ ตระหนกัและ

เห็นคุณค่า นำามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การบรรเลงดนตรีไทย

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นคุณค่า    

ของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

๑. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งดนตรไีทย 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย     

ทีเ่ปน็มรดกทางวัฒนธรรม  ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

• ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

ศ ๑.๒ ม.๑/๓

๑. บอกประวัติความเป็นมาของ

เครื่องดนตรีไทย

๒. อธิบายลักษณะส่วนประกอบ 

ระดบัเสยีงและหนา้ท่ีของเครือ่งดนตรไีทย

๓. บอกวิธีการดูแลรักษา 

เครื่องดนตรีไทย

• ประวัติที่มาของฆ้องวงใหญ่ ลักษณะ 

ส่วนประกอบเสียงและหน้าที่ของฆ้องวงใหญ่

การดูแลรักษาฆ้องวงใหญ่

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

๑. อธิบายหลักและวิธีการบรรเลง

ดนตรีไทย

๒. ปฏิบติัตามหลกัและวิธกีารบรรเลง

ดนตรีไทย

• หลักและวิธีการฝึกหัดฆ้องวงใหญ่ การนั่ง 

การจบัไมต้ ีการวางมอื การต ี จงัหวะ บุคลกิภาพ

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

ศ ๒.๒ ม.๑/๓

ศ ๒.๒ ม.๑/๔

๑. บอกประวัติเพลงในบทเรียน

๒. อธบิายศพัทส์งัคตีเพลงในบทเรยีน

๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ

๔. โอกาสที่นำาไปใช้

• การฝกึหดัฆอ้งวงใหญเ่บือ้งต้น ประวตัทิีม่าของ

เพลงในบทเรียนและความหมายของศัพท์สังคีต 

ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงเถา เพลง

พิธีกรรม เพลงตับ เพลงสามช้ัน และฝึกปฏิบัติ

เครื่องประกอบจังหวะ

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทย 

อย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ในโอกาส

ต่างๆ

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง 

ในหลักสูตร

• การบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องสายไทย หรือ

คีตศิลป์ไทย
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๙ ชื่อรายวิชาปี่พาทย์  ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง   จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียงและหน้าที่

ของฆ้องวงใหญ่ ระบคุณุค่าของเครือ่งดนตรไีทยทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ และภมูปัิญญาไทย บอกประวัติ

ความเป็นมาและวิธีการดูแลรักษาฆ้องวงใหญ่

 หลกัและวธิกีารบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ตลอดทัง้ศพัท์สงัคตีทีเ่กีย่วข้องกบัเพลงในบทเรยีน บอกประวตัเิพลงและปฏบิตัิ

เครื่องดนตรี เพลงในบทเรียน ดังนี้ 

 ฆ้องวงใหญ่ แบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติไทย 

เพลงชุดโหมโรงเย็น ตั้งแต่เพลงสาธุการ-รัว (ยกเว้นเพลงตระโหมโรง) ตลอดจนฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะฉิ่ง

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้             

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ    

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

 ศ ๑.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓

รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๐ ชื่อรายวิชาปี่พาทย์  ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและวิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ตลอดท้ังศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอกประวัติ เพลงและ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้

 ฆ้องวงใหญ่ แบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงชุดโหมโรงเยน็ ตัง้แต่เพลงเชดิ-ลา เพลงชดุ โหมโรงเช้า 

ตัง้แต่เพลงสาธกุาร-ชำานาญ เพลงตบัต้นเพลงฉิง่ สามชัน้ เพลงแป๊ะ สามชั้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะฉิ่ง 

  แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตามหลักสูตร 

และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจน

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ   

ในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมไทย

๒. ระบคุุณคา่ของดนตรไีทย ท่ีเปน็มรดก 

ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

ภูมิปัญญาไทย

• ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๒ ม.๒/๒

ศ ๑.๒ ม.๒/๓

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของเครื่องดนตรีไทย

๒. อธิบายลักษณะส่วนประกอบ

ระดับเสียงและหน้าที่ของ

เครื่องดนตรีไทย

๓. บอกวธิกีารดแูลรกัษาเครือ่งดนตรไีทย

• ประวัติที่มาของเครื่องดนตรีไทย ลักษณะ 

ส่วนประกอบเสียงและหน้าที่ของ 

เครื่องดนตรีไทย วิธีการดูแลรักษา

เครื่องดนตรีไทย

ศ ๑.๓ ม.๒/๑ ๑. บอกความรู้สึก ความคิดต่อ

ดนตรีไทยอย่าง อิสระ ชื่นชม

• ความสมัพันธ์ระหวา่งดนตรไีทยและวฒันธรรมไทย

ศ ๒.๑ ม.๒/๑

ศ ๒.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายหลักและวิธีการบรรเลง

ดนตรีไทย

๒. ปฏิบติัตามหลกัและวิธกีารบรรเลง

ดนตรีไทย

• หลักและวิธีการฝึกหัด การนั่ง การจับ 

การวางมอื การต ีหรือการเป่า จงัหวะบุคลกิภาพ 

การฝึกหัดเบื้องต้น

ศ ๒.๒ ม.๒/๑

ศ ๒.๒ ม.๒/๒

ศ ๒.๒ ม.๒/๓

ศ ๒.๒ ม.๒/๔

๑. บอกประวัติที่มาของเพลงแต่ละ

ประเภท

๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลงแต่ละ

ประเภท

๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ

๔. โอกาสที่นำาไปใช้    

• ประวตัทิีม่าของเพลงและศัพทส์งัคตี ฝกึปฏบัิติ

เพลงประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมของ

แต่ละเครื่องมือ เช่น เพลงเถา เพลงพิธีกรรม 

เพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงสามชั้น เพลง

ประกอบการแสดงและสามารถนำาไปใช้ใน

โอกาสต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทย 

อย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ใน

โอกาสต่างๆ

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร

• การบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องสายไทย 

หรือคีตศิลป์ไทย
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๙ รายวิชาปี่พาทย์  ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียง และหน้าที่

ของเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ ระบุคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

บอกประวัติความเป็นมา วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย 

 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอกประวัติเพลง

และปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้

 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงครอบจักวาล เพลงช้าเรื่องสร้อยสน เพลงแขก

ต่อยหม้อ เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงระบำาไก่ เพลงเขมรไทรโยค เพลงมหาชัย เพลงมุล่ง ปฏิบัติ

การบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะหน้าทับ และเครื่องประกอบจังหวะ

 ป่ีใน แบบฝึกทกัษะการเป่าป่ีในเบือ้งต้น เพลงเต่ากนิผกับุง้ เพลงโล้ ปฏบิตัเิครือ่งดำาเนนิทำานองเพลงตามหลกัสตูร 

ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ

 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัด หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น (ยกเว้นตระโหมโรง) เพลงสรรเสริญ

พระบารมี เพลงชาติ ปฏิบัติเครื่องดำาเนินทำานองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง

 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตามหลักสูตร 

และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ                     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๑.๓ ม.๒/๑

 ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑

 ศ ๓.๒  ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๐ รายวิชาปี่พาทย์  ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยและลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียงและหน้าที่

ของเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ ระบุคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

บอกประวัติความเป็นมา วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย 

 อธบิายหลกัและวิธกีารบรรเลงดนตรใีนวงป่ีพาทย์ ตลอดทัง้ศพัท์สงัคตีทีเ่กีย่วข้องกบัเพลงในบทเรยีน บอกประวัติ

เพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้

 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงม้ารำา เพลงสร้อยมยุรา เถา เพลงนกเขาขะแมร์ 

เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงรำาแม่บท เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำาชิมารำา เพลงกราวรำา 

ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ

 ป่ีใน แบบฝึกทกัษะการเป่าป่ีในเบือ้งต้น  เพลงเหาะ  เพลงสาธกุาร  ปฏบิตัเิครือ่งดำาเนนิทำานองเพลงตามหลกัสตูร 

ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง

 เครือ่งหนงั แบบฝึกทกัษะตะโพนไทย กลองทดัและกลองแขก ปฏิบตัติะโพนไทย กลองทดั หน้าทบัชดุโหมโรงเช้า 

(สาธกุาร-ชำานาญ) ปฏิบตักิลองแขกหน้าทบัปรบไก่ สองไม้ ลาว ปฏบิตัติะโพนไทยหน้าทบัปรบไก่ สองไม้ ปฏบิตัเิครือ่งดำาเนนิ

ทำานองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง  

 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตามหลักสูตร 

และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพยีง มุง่มัน่ในการทำางาน รกัความเป็นไทยและมจิีตสาธารณะ ตลอดจนพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นผูม้คีวามสามารถในการสือ่สาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการ                   

ใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๑.๓ ม.๒/๑

 ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑

 ศ ๓.๒  ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๑

ศ ๒.๒ ม.๓/๒

ศ ๒.๒ ม.๓/๓

ศ ๒.๒ ม.๓/๔

๑. บอกประวัติเพลงในบทเรียน

๒. อธบิายศัพทสั์งคตีเพลง ในบทเรยีน

๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ

๔. โอกาสที่นำาไปใช้

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียนและ

ความหมายของศัพท์สังคีต ฝึกปฏิบัติเพลง

ประเภทต่างๆ เช่น เพลงเถา เพลงพิธีกรรม  

เพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงประกอบ            

การแสดง

ศ ๓.๑ ม.๓/๑

ศ ๓.๑ ม.๓/๒

๑. แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทย 

อย่างสร้างสรรค์ อิสระชื่นชม

๒. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ดนตรี

ไทยในเชิงสร้างสรรค์

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ใน 

โอกาสต่างๆ

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร

• การบรรเลงเพลงรวมวงเพลงในหลักสูตร
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๙  รายวิชาปี่พาทย์  ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง   จำานวน ๖ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอกประวัติเพลง

และปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้

 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงช้าเรื่องตะนาว เพลงตระโหมโรง 

(หญ้าปากคอก) เพลงสุดสงวน เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงตับนางลอย (ตั้งแต่วา-ฉุยฉาย) เพลงพระเจ้าลอยถาด                 

เพลงมหาฤกษ์ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงระบำาไตรรัตน์ (รัว แขกบรเทศ ชำานาญ) ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับ 

จังหวะหน้าทับ และเครื่องประกอบจังหวะ

 ปี่ใน เพลงตระโหมโรง (หญ้าปากคอก) เพลงฉิ่งมุล่ง ปฏิบัติเครื่องดำาเนินทำานองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการ

บรรเลงรวมวง

 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัดและกลองแขก ปฏิบัติตะโพนไทย หน้าทับตะเขิ่ง เจ้าเซ็น มือพาก 

๕ มือ ปฏิบัติกลองแขกหน้าทับตะเขิ่ง เจ้าเซ็น ปฏิบัติตะโพนไทย กลองทัด หน้าทับตระโหมโรง (หญ้าปากคอก) ปฏิบัติเครื่อง

ดำาเนินทำานองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง  

 แสดงความคดิเหน็ต่อดนตรไีทยอย่างสร้างสรรค์ อสิระ ชืน่ชม นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตามหลกัสตูร และ

สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔

 ศ ๓.๑ ม.๓/๑

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๐ รายวิชาปี่พาทย์  ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน ๖ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอกประวัติเพลง

และปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้

 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงเขมร

ปากท่อ เถา เพลงต้นบรเทศ เถา เพลงตับนางลอย (ตั้งแต่ฉุยฉาย-เชิดนอก) เพลงกับการแสดงชุดรำา สีนวล (สีนวลใน          

ออกต้นบรเทศ) เพลงลงสรง ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ

 ปี่ใน เพลงกลม เพลงชำานาญ ปฏิบัติเครื่องดำาเนินทำานองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง

 เครือ่งหนงั แบบฝึกทกัษะตะโพนไทย กลองทัดและกลองแขก ปฏบัิติกลองแขกหน้าทับสดายง เขมร ฝรั่ง โยนแปลง 

ลงสรง ปฏิบัติตะโพนไทยหน้าทับลงสรง ปฏิบัติเครื่องดำาเนินทำานองเพลงตามหลักสูตรปฏิบัติการรวมวง  

 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ช่ืนชม นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตามหลักสูตร     

และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้              

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔

 ศ ๓.๑ ม.๓/๑

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจลักษณะและการบำารุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย

 มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระชื่นชม  

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง

 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี  

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ 

การบันทึกโน้ตเพลงไทย และแสดงออกทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การบรรเลงดนตรีไทย

 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

เห็นคุณค่า  องดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม 

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทย ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้น

 

 รหัสผลการเรียนรู้

    

        ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง 

 ซออู้

 จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม

 สาย

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทย

๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาไทย

• ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทย

• ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

ศ ๑.๒ ม.๑/๓

ศ ๑.๒ ม.๑/๔

๑. บอกประวัติความเป็นมา

ของเครื่องดนตรีไทย

๒. อธิบายลักษณะส่วนประกอบและ

หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย

๓. เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย

๔. บอกวิธีการดูแลรักษา

เคร่ืองดนตรีไทย ใช้และบำารุงรักษา

เครื่องดนตรี

• ประวัติที่มาของเครื่องดนตรีในวงเครื่องสาย 

ในบทเรียน

• ลักษณะและหน้าที่ของเครื่องดนตรีในวง

เครื่องสายไทย  

• การเทียบเสียงเครื่องดนตรี

• การดูแลรักษาและการนำาไปใช้

ศ ๑.๓ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี

ไทยอย่างอิสระและชื่นชม

• ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย

และวัฒนธรรมไทย

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีการบรรเลง

ดนตรีไทย

• หลักและวิธีการฝึกหัดเครื่องดนตรีเบื้องต้น

• หลักและวิธีการเทียบเสียง
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ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง ซออู้  จะเข้   ขลุ่ย ซอสามสาย

 ม.๑ ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ต า ม ห ลั ก แ ล ะ วิ ธี ก า ร

บรรเลงดนตรีไทย

• ฝึกปฏิบัติ

เบื้องต้น

- ท่านั่ง

- ท่าจับ

- การใช้คันชัก

- การใช้นิ้ว

- การ

เทียบเสียง

• ฝึกปฏิบัติ

เบื้องต้น

- ท่านั่ง

- ท่าจับ

- การพัน

ไม้ดีด

- การดีด

- การ

เทียบเสียง

• ฝึกปฏิบัติ

เบื้องต้น

- ท่านั่ง

- ท่าจับ

- การเป่า

- การใช้นิ้ว

•  ฝึ ก ปฏิ บั ติ

เบื้องต้น

- ท่านั่ง

- ท่าจับ

- การใช้คันชัก

- การใช้นิ้ว

- การ

เทียบเสียง

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

๑. บอกประวัติเพลง

ในบทเรียน

๒. อธบิายศัพทส์งัคตีเพลง

ในบทเรียน

• ประวัติเพลงในบทเรียน

• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๑/๓ ๓. ปฏิบัติเพลงประเภท

ต่างๆ

• ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ

• เพลงตับ

- เพลงตบัตน้เพลงฉิง่ สามชัน้

• เพลงสองชั้น

- เพลงเต่ากินผักบุ้ง

- เพลงชาติ

- เพลงสรรเสริญพระบารมี

• เพลงสามชั้น

- เพลงแป๊ะ สามชั้น

• เพลงเถา

- เพลงแขกต่อยหม้อ เถา

- เพลงแขกบรเทศ เถา

• เพลงโหมโรง

- เพลงโหมโรง

กระแตไต่ไม้ออกขับนก

• เพลงตับ

- เพลงตับต้น

เพลงฉิ่ง 

สามชั้น

• เพลงสองชั้น

- เพลงขับไม้บัณเฑาะว์

- เพลงเต่ากินผักบุ้ง

เพลงชาติ

- เพลงสรรเสริญพระบารมี

• เพลงสามชั้น

- เพลงแป๊ะ

สามชั้น

• เพลงเถา

- เพลงแขกต่อยหม้อ เถา

- เพลงแขก 

บรเทศ เถา

• เพลงโหมโรง

- เพลงโหมโรง
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ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง ซออู้  จะเข้   ขลุ่ย ซอสามสาย

 ม.๑ กระแตไต่ไม้

ออกขับนก

ศ ๒.๒ ม.๑/๔ ๔. อธิบายการบันทึกโน้ต

เพลงไทยตามหลักและ

วิธีการ

• หลักวิธีการบันทึกโน้ตเพลงไทย • หลักวิธีการ

ศ ๒.๒ ม.๑/๕ ๕. บันทึกโน้ตเพลงไทย

ตามหลักและวิธีการ

• บันทึกโน้ตเพลงไทย

 - เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น

 - เพลงแป๊ะ สามชั้น

 - เพลงเต่ากินผักบุ้ง

 - เพลงแขกต่อยหม้อ เถา

 - เพลงแขกบรเทศ เถา

 - เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ออกขับนก

• บันทึกโน้ต

เพลงไทย

- เพลงตับต้น

เพลงฉิ่ง สามชั้น

- เพลงขับไม้

บัณเฑาะว์

- เพลงแป๊ะ

สามชั้น

- เพลงเต่า

กินผักบุ้ง

- เพลงแขก

ต่อยหม้อ เถา

- เพลงแขก 

บรเทศ เถา

- เพลงโหมโรง

กระแตไต่ไม้

ออกขับนก

ศ ๒.๒ ม.๑/๖ ๖. บรรยายความรู้สึกที่มี

ต่อดนตรีไทย

• เนื้อหาองค์ประกอบ และคุณภาพของเสียงในบทเพลง

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. บรรเลงรวมวง 

โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง

การขับร้อง

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงการแสดงออก 

และคุณภาพเสียง

      - การเทียบเสียงให้กลมกลืนภายในวง

      - การบรรเลงรวมวงและการบรรเลงรับส่งการขับร้อง
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง ซออู้  จะเข้   ขลุ่ย ซอสามสาย

 ม.๑ • การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง

      - จังหวะกับอารมณ์เพลง

      - ความแตกต่างของอารมณ์เพลง

กระแตไต่ไม้ออกขับนก

ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงเครื่องสายไทย • วงเครื่องสายไทย

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง 

ในหลักสูตร

• การบูรณาการเพลงในหลักสูตร
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๑   ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งดนตรไีทยกบัวฒันธรรมไทย ลกัษณะส่วนประกอบและหนา้ทีข่องเครือ่งดนตรไีทย หลกัและ 

กลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียนบันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงในบทเรียน บอกประวัติความเป็นมาของ      

เคร่ืองดนตรีไทย ประวัติเพลงในหลักสูตร วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี เทียบเสียงของ 

เครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 

 ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเบื้องต้น เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามช้ัน เพลงชาติ                    

เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสองชั้นตามความเหมาะสม 

 ซอสามสาย ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเบื้องต้น เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น และเพลงสองชั้น

ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่ง

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

สามารถนำาความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย ระบุคุณค่าของดนตรีไทย 

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย 

อย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

ได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒    

 ศ ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒

 ศ ๒.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑  

รวมผลการเรียนรู้ ๑๕ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๒       ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงในบทเรียนหลัก

และวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง บอกประวัติเพลงในหลักสูตร ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 

เพลงสามชัน้ ได้แก่ เพลงแป๊ะ สามชัน้ เพลงสองชัน้ ได้แก่ เพลงเต่ากนิผกับุ้ง เพลงเถา ได้แก่ เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงแขกบรเทศ 

เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ออกขบันก ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่ง และนำาเสนอผลงานการบรรเลง

เพลงในหลักสูตร

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถนำา         

ความรู ้ทกัษะ กระบวนการทางดนตรไีทยไปใช้ได้อย่างถกูต้อง มเีจตคตท่ีิดต่ีอดนตรไีทย ระบคุณุค่าของดนตรไีทยทีเ่ป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมภมูปัิญญาท้องถิน่และภมูปัิญญาไทย แสดงความคดิเหน็ท่ีมต่ีอดนตรไีทยประเภทเครื่องสายไทยอย่างสร้างสรรค์ 

อิสระ ชื่นชม ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่าง

เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง 

ซออู้

 จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม

สาย

 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีการบรรเลง

ดนตรีไทย

• กลวิธีพิเศษของเครื่องดนตรี

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ตามหลัก

และวิธีการบรรเลงดนตรีไทย

• การฝึกปฏิบัติจังหวะฉิ่ง

- อัตราสามชั้น

- อัตราสองชั้น

- อัตราชั้นเดียว

• การฝึกปฏิบัติจังหวะหน้าทับ

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. บอกประวัติเพลงในบทเรียน • ประวัติเพลงในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลง

ในบทเรียน

• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ • ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่าง ๆ

• เพลงตับ

- เพลงตับลาวเจริญศรี

- เพลงตับวิวาห์พระสมุทร

• เพลงสองชั้น

- เพลงลาวดวงเดือน

- เพลงลาวคำาหอม

- เพลงลาวสวยรวย

- เพลงลาวดำาเนินทราย

- เพลงลมพัดชายเขา

 - เพลงนางนาค
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ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง 

ซออู้

 จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม

สาย

 ม.๒ • เพลงสามชั้น

- เพลงเขมรไทรโยค

• เพลงเถา

- เพลงนกเขาขะแมร์ เถา

- เพลงสร้อยมยุรา เถา

- เพลงแขกกุลิต เถา

- เพลงหงส์ทอง เถา

- เพลงกล่อมนารี เถา

- เพลงทองย่อน เถา

• เพลงโหมโรง

- เพลงโหมโรงปฐมดุสิต

- เพลงโหมโรงครอบจักรวาล ออกม้าย่อง

ศ ๒.๒ ม.๒/๔ ๔. บนัทกึโนต้เพลงไทยตามหลกั และ

วิธีการ

• บันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. บรรยายความรูส้กึทีม่ตีอ่ดนตรไีทย • เนื้อหาองค์ประกอบ และคุณภาพ

ของเสียงในบทเพลง

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. บรรเลงรวมวง โดยเนน้การบรรเลง

รับส่งการขับร้อง

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงการแสดงออก

และคุณภาพเสียง

ศ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงปี่พาทย์ • วงปี่พาทย์

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร

การบูรณาการเพลงในหลักสูตร
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๑     ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง             จำานวน ๖  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย บอกประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ต

เพลงไทย เพลงในบทเรียน หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง จำาแนกรูปแบบ               

การประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงเขมร

ไทรโยค เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงนางนาค เพลงลาวดวงเดือน เพลงลมพัดชายเขา เพลงเถา ได้แก่ เพลงนกเขาขะแมร์ เถา 

เพลงแขกกุลิต เถา เพลงหงส์ทอง เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงปฐมดุสิต ฝึกปฏิบัติทำานองหลัก

ได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่ง และฝึกปฏิบัติโทน รำามะนาหน้าทับเพลง                   

ในบทเรียน และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถนำาความรู้ 

ทกัษะ กระบวนการทางดนตรไีทยไปใช้ได้อย่างถกูต้อง มเีจตคตทิีด่ต่ีอดนตรไีทย แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอดนตรไีทยประเภท

เครื่องสายไทย แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชมระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามท่ีดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี             

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  ม.๒/๕ 

 ศ ๓.๑ ม.๒/๑

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๒     ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย บอกประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีต เพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ต

เพลงไทย เพลงในบทเรียนหลัก และวิธีการบรรเลงรวมวง โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง จำาแนกรูปแบบ             

การประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงสองช้ัน ได้แก่            

เพลงลาวคำาหอม เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำาเนินทราย เพลงเถา ได้แก่ เพลงทองย่อน เถา เพลงสร้อยมยุรา เถา              

เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง เพลงสีนวล ฝึกปฏิบัติทำานองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความ

เหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่งและฝึกปฏิบัติโทน รำามะนาหน้าทับ เพลงในบทเรียน และนำาเสนอผลงาน               

การบรรเลงเพลงในหลักสูตร

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถนำาความรู ้

ทักษะ กระบวนการทางดนตรไีทยไปใช้ได้อย่างถกูต้อง มเีจตคตทิีด่ต่ีอดนตรไีทย แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอดนตรไีทยประเภท

เครื่องสายไทย แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์อิสระ ช่ืนชมระบุคุณค่าของดนตรีไทยท่ีเป็นมรดก                   

ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 

 ศ ๓.๑ ม.๒/๑

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้น รหัสผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง ซออู้  จะเข้   ขลุ่ย ซอสามสาย

 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมไทย

-

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ภูมิปัญญาไทย

-

ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. บอกหลักและวิธีการ

ตบแต่งเสียงของเครื่องดนตรี

โดยการประดิษฐ์อุปกรณ์

เพื่อให้เกิดคุณภาพของเสียง

• การเปลีย่น

สายซอ

เมื่อชำารุด

• การประดษิฐ์

หย่องซอ

• การเปลี่ยน

สายจะเข้

เมื่อชำารุด

•การทำาแหน

-

• การเปลีย่น

สายซอ

เมื่อชำารุด 

• การประดิษฐ์

หย่องซอ

ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. บอกหลักและปฏิบัติการ

เทียบเสียงให้เกิดความกลมกลืน

• การปรับ

สายรัดอก

• การ

เทียบเสียง

ในการ

บรรเลง

• การปรับ

แหน

• การ

เทียบเสียง

ในการ

บรรเลง

• การ

เทียบเสียง

ในการ

บรรเลง

• การปรับ

สายรัดอก

• การ

เทียบเสียง

ในการ

บรรเลง

ศ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่นชม

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและวัฒนธรรม

ศ ๒.๑ ม.๓/๑

ศ ๒.๑ ม.๓/๒

๑. วิเคราะห์จังหวะเพลงไทย

ในอัตราต่างๆ

๒. ปฏิบัติการตีฉิ่งตามหลักและ

วิธีการบรรเลงดนตรีไทย

• จังหวะ

- จังหวะสามัญ

- จังหวะฉิ่ง

- จังหวะหน้าทับ
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 ชั้น
 

  รหัสผลการเรียนรู้

    

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง 

  ซออู้

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม  

   สาย

 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. บอกประวัติเพลงในบทเรียน • ประวัติเพลงในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลง

ในบทเรียน

• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน

ศ ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ • ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ

• เพลงตับ

- เพลงตับนิทราชาคริต

- เพลงตับขอมดำาดิน

• เพลงสองชั้น

- เพลงมอญมอบเรือ

- เพลงลาวลำาปาง

- เพลงเขมรโพธิสัตว์

- เพลงสามเส้า

• เพลงสามชั้น

- เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา

- เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม

- เพลงสาลิกาชมเดือน 

• เพลงเถา

- เพลงสุดสงวน เถา

- เพลงนางครวญ เถา

- เพลงต้นบรเทศ เถา

- เพลงเขมรปากท่อ เถา

- เพลงมอญรำาดาบ เถา

- เพลงขอมเงิน เถา

- เพลงกาเรียนทอง เถา

- เพลงแขกอะหวัง เถา

• เพลงโหมโรง

- เพลงโหมโรงไอยเรศ

- เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน
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 ชั้น   รหัสผลการเรียนรู้
    

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ซอด้วง 

 ซออู้

  จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม  

  สาย

 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๔ ๔. บันทึกโน้ตเพลงไทยตามหลักและ

วิธีการ

• บันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในหลักสูตร

ศ ๒.๒ ม.๓/๕ ๕. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรีไทย 

 

• เนื้อหา องค์ประกอบและคุณภาพ

ของเสียงในบทเพลง

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. บรรเลงรวมวง โดยเนน้การบรรเลง

รับส่งการขับร้อง

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวง  

การแสดงออก และคุณภาพเสียง

ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงมโหรี • วงมโหรี

ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  

คุณค่าของดนตรีอย่างสร้างสรรค์

• วงดนตรีไทยประเภทต่างๆ

• เพลงไทยประเภทต่างๆ

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. นำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลง

ในหลักสูตร

• การบูรณาการเพลงในหลักสูตร
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๑ ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง              จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงหลักและวิธีการบรรเลงรวมวง 

โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้องวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ดนตรีไทยในเชิงสร้างสรรค์ จำาแนกรูปแบบการประสมวง 

เครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับนิทราชาคริต เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงมอญมอบเรือ เพลง

ลาวลำาปางใหญ่ เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา เพลงสาลิกา ชมเดือน เพลงเถา ได้แก่ เพลงสุดสงวน เถา 

เพลงนางครวญ เถา เพลงต้นบรเทศ เถา เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงกาเรียนทอง เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรง

ไอยเรศ ฝึกปฏิบัติทำานองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่งและฝึกปฏิบัติ          

โทน รำามะนา หน้าทับเพลงในบทเรียน และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถนำาความรู ้

ทกัษะ กระบวนการทางดนตรไีทยไปใช้ได้อย่างถกูต้อง มเีจตคตทิีด่ต่ีอดนตรไีทย แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอดนตรไีทยประเภท

เครื่องสายไทย และการนำาดนตรีไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 

 ศ ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๒ ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง             จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในบทเรียน หลักและวิธีการ

บรรเลงรวมวง โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ดนตรีไทยในเชิงสร้างสรรค์ จำาแนก        

รูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับขอมดำาดิน เพลงสองช้ัน ได้แก่          

เพลงเขมรโพธิสัตว์ เพลงสามเส้า เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม เพลงเถา ได้แก่ เพลงมอญรำาดาบ เถา     

เพลงขอมเงิน เถา เพลงแขกอะหวัง เถา เพลงโหมโรง ได้แก่  เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน ฝึกปฏิบัติทำานองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลง 

ตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำากับจังหวะฉิ่งและฝึกปฏิบัติโทน รำามะนาหน้าทับเพลงในบทเรียน แสดงความคิดเห็นต่อ 

ดนตรีไทยที่ใช้ในโอกาสต่างๆ และนำาเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถนำา           

ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทย

ประเภทเครื่องสายไทย และการนำาดนตรีไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี และเห็นคุณค่าของศิลป

วัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้
ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓

ศ ๓.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย

สาระที่ ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทย

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าเพลงร้อง ดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย 

ดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างการขับร้องเพลงไทย

และวัฒนธรรม

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง

 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ตระหนักและเห็นคุณค่า

ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาระที่ ๓ การขับร้องเพลงไทยกับวงดนตรีไทย 

 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์                                       

เห็นคุณค่า ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย

และดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน             

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทยที่เป็นมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เห็นคุณค่า ช่ืนชม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑

ศ ๑.๑ ม.๑/๒

ศ ๑.๑ ม.๑/๓

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

การขับร้องเพลงไทย

๒. อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง

การขับร้องเพลงไทย กับวัฒนธรรม

ประเพณีและสังคม

๓. อธิบายประวัติบุคคลสำาคัญทาง

คีตศิลป์ไทย

• ประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลงไทย

• ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทย

กับวัฒนธรรมประเพณีและสังคม

• ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย

ศ ๑.๒ ม.๑/๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒

๑. อธบิายหลกัการขบัรอ้งเพลงไทย

๒. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการ

ขับร้องตามหลักการขับร้อง

เพลงไทยเบื้องต้น

• หลักการขับร้องเพลงไทย

• หลักการฟัง และวิเคราะห์เพลงไทยเบื้องต้น

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

๑. อธิบายประเภทของการ

ขับร้องเพลงไทย

๒. อธิบายการฝึกหัดขับร้อง

เพลงไทยเบื้องต้น

• ประเภทการขับร้องเพลงไทย

• ตำาแหน่งเสียงในการขับร้องเพลงไทย

• มารยาทในการขับร้องเพลงไทย

• การฟัง

• การออกเสียง

• การหายใจ

• การฝึกกลวิธีในการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น

• การฝึกปฏิบัติจังหวะ

ศ ๒.๒ ม.๑/๑

ศ ๒.๒ ม.๑/๒

๑. อธิบายประวัติเพลง และ  

ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน

๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย

ประเภทต่างๆ

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน           

และความหมายของศัพท์สังคีต

• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

๑. เพลงสามชั้น 

         เพลงแป๊ะ สามชั้น

๒. เพลงเถา

         เพลงแขกบรเทศ เถา

         เพลงสร้อยมยุรา เถา

         เพลงแขกต่อยหม้อ เถา
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ๓. เพลงตับ

         ตับต้นเพลงฉิ่งสามชั้น

๔. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น)

         เพลงนกจาก 

         เพลงสีนวล 

         เพลงตวงพระธาตุ 

         เพลงเต่ากินผักบุ้ง

๕. เพลงระบำา 

         ระบำาดอกบัว

         ฟ้อนเงี้ยว

         รำาวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ

การขับร้องกับวงดนตรีไทย

อย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทย

  

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำาเสนอผลงานเพลง

ในหลักสูตรขับร้องร่วมกับ

วงดนตรีไทย

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๓        ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง            จำานวน  ๖  หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การกำาเนิดการขับร้องเพลงไทย วิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้อง         

เพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูท้วม ประสิทธิกุล) หลักการฝึกหัด      

ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เช่น การนั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง หลักการขับร้องเพลงไทย ได้แก่ เนื้อเพลง ทำานอง เสียง 

ถ้อยคำา จังหวะ มารยาทในการขับร้องเพลงไทย กลวิธีในการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น อธิบายประวัติเพลง และศัพท์สังคีต

ของเพลงในบทเรียน

          ฝึกปฏิบัติขับร้อง เพลงตับต้นเพลงฉิ่งสามชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น  เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น เพลงตวง      

พระธาต ุสามชัน้ เพลงนกขมิน้ สามชัน้) เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงนกจาก สองชัน้ เพลงระบำาดอกบวั เพลงรำาวงมาตรฐาน 

๕ เพลง (เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำาซิมารำา เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ) เพลงเต่ากินผักบุ้ง       

สองชั้น 

 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก           

ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 ปลกูฝังผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้เรียนที่มีความสามารถ   

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒  

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒  

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๔          ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 หลักการขับร้องเพลงไทย ได้แก่ เนื้อเพลง ทำานอง เสียง ถ้อยคำา จังหวะ และความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้อง 

เพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย (หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์) หลักการ

ขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เช่น การนั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง อธิบายประวัติเพลง และศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน

          ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสร้อยมยุรา เถา เพลงตวงพระธาตุ  สองชั้น         

เพลงฟ้อนเงี้ยว เพลงสีนวล สองชั้น เพลงรำาวงมาตรฐาน (เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ) ร่วมกิจกรรมการนำาเสนอผลงานการขับร้องกับวงดนตรีไทย 

 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออก            

ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปลกูฝังผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้เรียนที่มีความสามารถ 

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒  

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑  

รวมผลการเรียนรู้ ๑๑ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๑

ศ ๑.๑ ม.๒/๒

ศ ๑.๑ ม.๒/๓

๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของ

การขับร้องเพลงไทย

๒. อธิบายประวัติบุคคลสำาคัญทาง

คีตศิลป์ไทย

๓. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

ขับร้องเพลงไทย กับ

วัฒนธรรมประเพณี และสังคม

• ประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลงไทย

• ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย

• ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทยกับ

วัฒนธรรมประเพณี และสังคม

ศ ๑.๒ ม.๒/๑

ศ ๑.๒ ม.๒/๒

๑. บอกอารมณ์ของเพลงและความ

รู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง

๒. วิเคราะห์บทเพลง

• หลักการฟัง 

• โครงสร้างของเพลงในบทเรียน 

• วิเคราะห์เพลงไทย

ศ ๒.๑ ม.๒/๑

ศ ๒.๑ ม.๒/๒

๑. อธิบายหลัก และวิธีการร้อง 

การขับ การพากย์  

๒. อธิบายหลักและวิธีการร้อง

กับวงดนตรีไทยและการแสดง

• การร้อง

• การขับ   

• การพากย์

• การร้องกับวงดนตรีไทย

• การร้องกับการแสดง

ศ ๒.๒ ม.๒/๑

ศ ๒.๒ ม.๒/๒

ศ ๒.๒ ม.๒/๓

๑. อธิบายประวัติเพลงและ

ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน

๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงประเภท

ต่างๆ

๓. ปฏิบัติ พากย์-เจรจา-เสภา

ประเภทต่างๆ

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน 

และความหมายของศัพท์สังคีต

• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

   ๑. เพลงเถา

         เพลงนกเขาขะแมร์ เถา

         เพลงแขกกุลิต  เถา

         เพลงหงส์ทอง  เถา

         เพลงกล่อมนารี  เถา

         เพลงทองย่อน  เถา

         เพลงแขกอะหวัง เถา

   ๒. เพลงตับ

        ตับลาวเจริญศรี

        ตับนิทราชาคริต

        ตับวิวาห์พระสมุทร
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒   ๓. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น)

        เพลงสะสม 

        เพลงเวสสุกรรม  

        เพลงลาวต่อนก

        เพลงลาวเดินดง 

        เพลงลาวดวงเดือน 

        เพลงลาวคำาหอม 

        เพลงลาวสรวยรวย

        เพลงลาวดำาเนินทราย 

  ๔. เพลงระบำา 

        ระบำากฤดาภินิหาร

        ระบำาไก่

        แม่บทเล็ก

        รำาวงมาตรฐาน

(เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดอกไม้ของชาติ 

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ 

เพลงบูชานักรบ)

  ๕. ฝึกปฏิบัติพากย์-เจรจา-ขับเสภา

        พากย์สามตระ     

        พากย์เมือง หรือพากย์พลับพลา 

         เสภาไทย

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ

การขับร้องกับวงดนตรีไทย

อย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทย

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. นำาเสนอผลงานบทเพลง

ในหลักสูตรขับร้องกับวงดนตรีไทย

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๓         ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง               จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประเภทของการขับร้องเพลงไทย ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย(ครูอุษา สุคันธมาลัย) และความสัมพันธ์

ระหว่างการขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม อารมณ์ของเพลง และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง ความหมาย 

และวิธีการร้อง การขับ การพากย์ หลักและวิธีการร้องรับกับวงดนตรีไทย และการแสดง รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีตของ

เพลงในบทเรียน วิเคราะห์ บทเพลง

 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงนกเขาขะแมร์ เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงหงส์ทอง เถา เพลงตับลาวเจริญศรี                        

เพลงตับนิทราชาคริต เพลงสะสม สองชั้น เพลงเวสสุกรรม สองชั้น เพลงระบำากฤดาภินิหาร เพลงระบำาไก่ เพลงแม่บทเล็ก 

พากย์สามตระ พากย์เมือง หรือพากย์พลับพลา เสภาไทย ร่วมกิจกรรมการขับร้องวงดนตรีไทย และการแสดง

 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ทางการขับร้อง 

อย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนท่ีมีความสามารถ     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒  

 ศ ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๓.๑ ม.๒/๑

 ศ ๓.๒ ม.๒/๒  

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๔      ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง            จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 มารยาทการขับร้องเพลงไทย ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์) และความสัมพันธ์

ระหว่างการขบัร้องเพลงไทยกับวฒันธรรม ประเพณ ีและสงัคม อารมณ์ของเพลง ความรูส้กึท่ีมต่ีอบทเพลง ความหมาย และ

วธิกีารร้อง การขบั การพากย์ หลักและวธิกีารร้องรบักบัวงดนตรไีทย และการแสดง รวมถงึประวตัเิพลง ศพัท์สงัคตีของเพลง

ในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง 

 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงกล่อมนารี เถา เพลงทองย่อน เถา เพลงแขกอะหวัง เถา เพลงตับวิวาห์ พระสมุทร              

เพลงลาวคำาหอม เพลงลาวเดินดง เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำาเนินทราย เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาวต่อนก พากย์รถ 

พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เสภาไทย ร่วมกิจกรรมการขับร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง

 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก            

ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปลกูฝังผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ซือ่สตัย์สจุรติ มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู ้อยูอ่ย่าง

พอเพียง มุ่งม่ันในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีความสามารถ      

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒  

 ศ ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๓.๑ ม.๒/๑

 ศ ๓.๒ ม.๒/๑  

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑

ศ ๑.๑ ม.๓/๒

ศ ๑.๑ ม.๓/๓

๑. เปรยีบเทยีบประวตัคิวามเปน็มา 

ของการขับร้องเพลงไทย

๒. อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่าง

การขับร้องเพลงไทย กับวัฒนธรรม

ประเพณีและสังคม

๓. อธิบายประวัติบุคคลสำาคัญทาง

คีตศิลป์ไทย

• ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย

• การสืบทอดการขับร้องเพลงไทย

กับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม

• ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย

ศ ๑.๒ ม.๓/๑

ศ ๑.๒ ม.๓/๒

๑. อธิบายอารมณ์ของเพลงและ

ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง

๒. วิเคราะห์บทเพลง

• หลักการฟัง 

• โครงสร้างของเพลงในบทเรียน 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑

ศ ๒.๑ ม.๓/๒

๑. อธิบายหลักและวิธีการร้อง

การขับ การพากย์

๒. เปรียบเทียบหลัก และวิธี  

การร้องกับวงดนตรีไทย 

และการแสดง

• การร้อง

• การขับ   

• การพากย์

• การร้องกับวงดนตรีไทย

• การร้องกับการแสดง

ศ ๒.๒ ม.๓/๑

ศ ๒.๒ ม.๓/๒

ศ ๒.๒ ม.๓/๓

๑. อธิบายประวัติเพลง และ

ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน

๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

๓. ปฏิบัติพากย์ เจรจา ขับเสภา 

ประเภทต่างๆ

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน 

และความหมายของศัพท์สังคีต

• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

๑. เพลงสามชั้น

          เพลงจระเข้หางยาว ทางสักวา

          เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น

๒. เพลงเถา

          เพลงสุดสงวน เถา

          เพลงนางครวญ เถา

          เพลงมอญรำาดาบ เถา

          เพลงชมแสงจันทร์ เถา

          เพลงเขมรปากท่อ เถา

          เพลงขอมเงิน เถา

          เพลงกาเรียนทอง เถา

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ๓. เพลงตับ

        ตับนางลอย

             (ตั้งแต่เพลงสร้อยเพลงถึงเพลงโล้)

        ตับนางลอย 

             (ตั้งแต่เพลงช้าปี่ถึง เพลงเชิดนอก) 

๔. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น)

        เพลงพญาสี่เสา 

        เพลงกระบอกเงิน  

        เพลงเทวาประสิทธิ 

        เพลงมหาฤกษ์ 

        เพลงมหาชัย

๕. เพลงระบำา 

        ระบำาไกรลาศสำาเริง

        รำาจีนรำาพัด

        ระบำานกเขามาราปี

        ระบำาธรรมจักร

๖. ฝึกปฏิบัติพากย์ –เจรจา-เสภา

        พากย์ชมดง

        พากย์โอ้

        เจรจา เสภาไทย เสภาลาว

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ

การขับร้องกับวงดนตรีไทย

อย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. นำาเสนอผลงานบทเพลง    

ในหลักสูตรขับร้องร่วงกับ

วงดนตรีไทย

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๓ ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง               จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูศรีนาฏ เสริมศิริ) ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย            

การสืบทอด การขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม หลักการขับร้องเพลงไทย ประเภทการขับร้องเดี่ยว       

การขับร้องหมู่ หลักและวิธีการร้อง การขับ การพากย์ เปรียบเทียบหลัก และวิธีการร้องกับวงดนตรีไทย และการแสดง        

รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีต และหน้าทับของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง

 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงตับนางลอย (เพลงสร้อยเพลง ถึง เพลงโล้) เพลงจระเข้หางยาว ทางสักวา  เพลงสุดสงวน 

เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงพญาสี่เสา สองชั้น เพลงกระบอกเงิน สองชั้น เพลงระบำาไกรลาศสำาเริง 

เพลงจีนรำาพัด พากย์ชมดง พากย์โอ้ เจรจาเสภาไทย เสภาลาว ร่วมกิจกรรมการขับร้องกับวงดนตรีไทยและการแสดง

 แสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการขับร้องตามหลกัการขบัร้องเพลงไทย และส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงออก ทางการขบัร้อง 

อย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนท่ีมีความสามารถ      

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๑.๒     ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๒.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๒.๒     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๓.๑     ม.๓/๑

 ศ ๓.๒     ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๔         ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ประวัติบุคคลสำาคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูเลื่อน สุนทรวาทิน) ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย       

การสืบทอด การขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม หลักการขับร้องเพลงไทย ประเภทการขับร้องเดี่ยว       

การขับร้องหมู่ หลักและวิธีการร้อง การขับ การพากย์ เปรียบเทียบหลัก และวิธีการร้องกับวงดนตรีไทย และการแสดง        

รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีต และหน้าทับของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง

          ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงตับนางลอย (เพลงช้าปี่ถึงเพลงเชิดนอก) เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น เพลงมอญรำาดาบ เถา 

เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงขอมเงิน เถา เพลงกาเรียนทอง เถา เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย 

เพลงระบำานกเขามะราปี เพลงระบำาธรรมจักร พากย์ชมดง เจรจา เสภาไทย เสภาลาว ร่วมกิจกรรมพร้อมวงดนตรีไทย และ

การแสดงความคิดเห็น

 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางการ   

ขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนท่ีมีความสามารถ     

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๑.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒  

 ศ ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๒.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๓.๑ ม.๓/๑

 ศ ๓.๒ ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมา

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ บรรยาย และสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม อธิบายถึงคุณค่าของดนตรีสากล  

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก

สาระที่ ๒ ทฤษฎีดนตรีสากล 

 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขียน อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์  พัฒนา 

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ วิเคราะห์ อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล แสดงออกทางดนตรีสากล

อย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๓ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

 มาตรฐาน ศ ๓.๑ อธิบายหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง

 มาตรฐาน ศ ๓.๓ ใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระที่ ๔ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่

 มาตรฐาน ศ ๔.๑ ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงดนตรีสากลแบบเดี่ยว และรวมวง

ตามมาตรฐานของบทเพลง

 มาตรฐาน ศ ๔.๒ อธิบายมารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล
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 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของเครื่องดนตรี

สากล

• ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเครื่องดนตรี

สากล

- ที่มา

- รูปร่างและลักษณะ

- เสียง

ศ ๒.๑ ม.๑/๑

ศ ๒.๑ ม.๑/๒

ศ ๒.๑ ม.๑/๓

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล

๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล

๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

- บรรทัด ๕ เส้น

- เส้นน้อย

- เส้นกั้นห้อง

- ชื่อและอักษรแทนเสียงตัวโน้ต

- กุญแจประจำาหลัก

- อัตราตัวโน้ต-ตัวหยุด

- เครื่องหมายกำาหนดจังหวะ

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง

- เครื่องหมายแปลงเสียง

- บันไดเสียง

- ดนตรีศัพท์

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น

• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากล

• การกำาหนดสรีระตามลักษณะต่างๆ 

ในการปฏิบัติตามประเภทของเครื่องดนตรี

- การยืน

- การนั่ง

- การวางมือแขนและข้อศอก

- การวางนิ้วมือ

- การวางขาและเท้า

- การลงนำ้าหนักของนิ้วมือและข้อมือ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ - การใช้ริมฝีปาก

- การใช้ลม

- การใช้หัวไหล่

- การใช้คาง

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑ ฝึกปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและ

รวมวงโดยเน้นเทคนิค

การปฏิบัติด้วยการแสดงออก

อย่างมีคุณภาพ

• บันไดเสียง

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น

• เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงเดี่ยว

และรวมวง

ศ ๓.๓ ม.๑/๑

ศ ๓.๓ ม.๑/๒

๑ อธิบายวิธีการใช้เครื่องดนตรี

อย่างระมัดระวัง

๒ อธิบายวิธีการบำารุงรักษา

เครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพ

ที่สมบูรณ์

• การใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี

ศ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. สามารถแสดงกิจกรรม

การบรรเลงเดี่ยว/รวมวง 

อย่างสร้างสรรค์ตามความ

เหมาะสม

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรีตามวุฒิภาวะ

• จัดการแสดงดนตรีสากลในวาระต่าง ๆ

ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชมการ

แสดงดนตรีสากล

• มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล

 



326

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๕     ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ทฤษฎโีน้ต อ่าน เขยีน ลกัษณะของตัวโน้ต ตวัหยดุ อตัราตวัโน้ต ตวัหยดุ บรรทดั ๕ เส้น เส้นน้อย กญุแจประจำาหลกั 

เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง การเพิ่มค่าตัวโน้ต ระยะห่าง

ของตัวโน้ต อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมา รูปร่างลักษณะและเสียง รู้จักหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น การกำาหนดสรีระต่างๆ ของร่างกายในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ได้แก่ การนั่ง การยืน 

การวางมือวางแขน ข้อศอก การวางขาและเท้าตลอดจนการลงนำ้าหนักของสรีระต่างๆ ลงบนเครื่องดนตรีสากล

  ฝึกโสตประสาทตามลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด ตามเครื่องหมายดนตรีสากล ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล            

เบ้ืองต้น อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด และเคร่ืองหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบ้ืองต้น อธิบายลักษณะความเป็นมา       

รูปร่าง หลักและวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตราของตัวโน้ต ตัวหยุด ฝึกปฏิบัติเคร่ือง

ดนตรีสากลเบื้องต้น ปฏิบัติบทเพลงของดนตรีสากลตามแบบฝึกหัดที่กำาหนด        

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจรักในการใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน โดยใช้ความสามารถในการคิด

และแก้ปัญหาของการเรียนดนตรีสากลอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑     ม.๑/๑

 ศ ๒.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓

 ศ ๓.๑     ม.๑/๑

 ศ ๓.๒     ม.๑/๑

 ศ ๓.๓    ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๖   ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ทฤษฎโีน้ต อ่าน เขยีน ลกัษณะของตัวโน้ต ตวัหยดุ อตัราตวัโน้ต ตวัหยดุ บรรทดั ๕ เส้น เส้นน้อย กญุแจประจำาหลกั 

เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง การเพิ่มค่าตัวโน้ต ระยะห่าง

ของตัวโน้ต รู้จักหลักและวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น การกำาหนดสรีระต่างๆ ของร่างกายในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

สากลเบื้องต้น ได้แก่ การนั่ง การยืน การวางมือวางแขน ข้อศอก การวางขาและเท้าตลอดจนการลงนำ้าหนักของสรีระต่างๆ 

ลงบนเครื่องดนตรีสากล รู้จักวิธีการใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงตลอดจนเทคนิคของการปฏิบัติบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด 

และเครื่องหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายลักษณะความเป็นมา รูปร่าง หลักและวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

เบือ้งต้น ร้องโน้ต ตบจงัหวะในอัตราของตวัโน้ต ตวัหยดุ ฝึกปฏิบตัเิครือ่งดนตรสีากลเบือ้งต้น ปฏบิตับิทเพลงของดนตรสีากล

ตามแบบฝึกหัดที่กำาหนด รู้จักวิธีการใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจรักในการใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน โดยใช้ความสามารถในการคิด

และแก้ปัญหาของการเรียนดนตรีสากลอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑

 ศ ๓.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๔.๑  ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑

ศ ๒.๑ ม.๒/๒

ศ ๒.๑ ม.๒/๓

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล

๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล

๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้นเครื่องหมาย

และสัญลักษณ์ ทางดนตรีสากล

- เส้นน้อย

- ชื่อและอักษรแทนเสียงตัวโน้ต

- กุญแจประจำาหลัก

- อัตราตัวโน้ต-ตัวหยุด

- เครื่องหมายกำาหนดจังหวะ

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง

- เครื่องหมายแปลงเสียง

- บันไดเสียง

- ดนตรีศัพท์

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. จำาแนกประเภทของ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น

ที่ใช้ในเพลงที่เรียนด้วยความตั้งใจ

• ประเภทของเครื่องดนตรี

• เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. จำาแนกลักษณะของเสียง 

ดนตรีเบื้องต้นที่อยู่ในวงดนตรี

ประเภทต่างๆ อย่างตั้งใจ

• ลักษณะของเสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น

ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

• การกำาหนดสรีระตามลักษณะต่างๆ 

ในการปฏิบัติตามประเภทของเครื่องดนตรี

- การยืน

- การนั่ง

- การวางมือแขนและข้อศอก

- การวางนิ้วมือ

- การวางขาและเท้า

- การลงนำ้าหนักของนิ้วมือและข้อมือ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ - การใช้ริมฝีปาก

- การใช้ลม

- การใช้หัวไหล่

- การใช้คาง

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ฝึกปฏิบัติดนตรีเดียว

และรวมวงโดยเน้นเทคนิค

การปฏิบัติการแสดงออกและ

คุณภาพเสียง มุ่งมั่นในการฝึกซ้อม 

อย่างมีระเบียบวินัย

• บันไดเสียง

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น

• เทคนิคและการแสดงออก

ในการบรรเลงเดี่ยวและรวมวง

ศ ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. สามารถแสดงกิจกรรม

การบรรเลงเดี่ยว/รวมวง 

อย่างสร้างสรรค์ตามความ

เหมาะสม

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรี ตามวุฒิภาวะ

• จัดการแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆ 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๕   ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขียน กลุม่โน้ตในลกัษณะต่างๆ ตามเครือ่งหมายกำาหนดจงัหวะแบบอตัราธรรมดา รูจ้กัหลกัวิธ ี และเทคนิค          

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ประเมินความสามารถทางดนตรีสากล ได้แก่ จังหวะถูกต้อง ระดับเสียงถูกต้อง คุณภาพของเสียง 

ถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล

  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงทางเมเจอร์ อาเพจจิโอและบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้นในบันไดเสียงที่ฝึก ตลอดจนเทคนิค       

การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 

 มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน มีความซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด                  

การแก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๒/๑

 ศ ๔.๑   ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๖   ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง   จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำาหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธี และเทคนิค

การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ประเมินความสามารถทางดนตรีสากล ได้แก่ จังหวะถูกต้อง ระดับเสียงถูกต้อง คุณภาพ             

ของเสียงถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลหลักและวิธีการจัดการแสดงตามวุฒิภาวะ

ของผู้เรียน มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล

  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงทางเมเจอร์และอาเพจจิโอและบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้นในบันไดเสียงท่ีฝึกตลอดจนเทคนิค

การบรรเลงเดี่ยวและรวมวงตามวุฒิภาวะของผู้เรียนและเข้าร่วมแสดงกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสต่างๆ

 มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน มีความซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิด                  

การแก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล ทั้งยังสามารถแสดงออกอย่างสุนทรีย์

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๒/๑

 ศ ๔.๑   ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๒.๑ ม.๓/๑

ศ ๒.๑ ม.๓/๒

ศ ๒.๑ ม.๓/๓

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล

๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล

๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

เส้นน้อย

- กุญแจประจำาหลัก

- เครื่องหมายกำาหนดจังหวะ

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง

- เครื่องหมายแปลงเสียง

- บันไดเสียง

- ดนตรีศัพท์

ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. แต่งทำานองเพลงสั้นๆ 

จังหวะง่ายๆ ด้วยอารมณ์สุนทรีย์

• การแต่งทำานองเพลงในอัตรา ๒/๔ และ ๔/๔

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ประเมินพัฒนาการทางทักษะ

ดนตรีสากลของตนเองหลังจาก

การฝึกปฏิบัติ

• การประเมินความสามารถทางดนตรีสากล

- ความถูกต้องในการบรรเลง

- ความแม่นยำาในการอ่านเครื่องหมาย

  และสัญลักษณ์

- การควบคุมคุณภาพเสียงในการบรรเลง

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้นที่ใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล

• การกำาหนดสรีระตามลักษณะต่างๆ ในการ

ปฏิบัติตามประเภทของเครื่องดนตรี

- การยืน

- การนั่ง

- การวางมือแขนและข้อศอก

- การวางนิ้วมือ

- การวางขาและเท้า

- การลงนำ้าหนักของนิ้วมือและข้อมือ
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ - การใช้ริมฝีปาก

- การใช้ลม

- การใช้หัวไหล่

- การใช้คาง

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ฝึกปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและ

รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ

ปฏิบัติการแสดงออก 

และคุณภาพเสียง มุ่งมั่นในการ

ฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบวินัย

• บันไดเสียง

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น

• เทคนิคและการแสดงออกในการ

บรรเลงเดี่ยวและรวมวง

ศ ๔.๑ ม.๓/๑

ศ ๔.๑ ม.๓/๒

๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงอย่างสร้างสรรค์

๒. สามารถแสดงกิจกรรมการ

บรรเลงเดี่ยว/รวมวง อย่าง

สร้างสรรค์ตามความเหมาะสม

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรีตามวุฒิภาวะ

• จัดการแสดงดนตรีสากลในวาระต่างๆ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๕   ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขยีนกลุม่โน้ตในอตัราจงัหวะอัตราผสมโน้ตเขบจ็ การเปลีย่นบนัไดเสียงขัน้พืน้ฐานการแต่งทำานองเพลงสัน้ๆ 

อัตราจังหวะง่ายๆ การเลือกบทเพลงเพื่อแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรีสากลในโอกาสต่างๆ

 ฝึกปรบมือตามจังหวะ ร้องโน้ตในอัตราจังหวะแบบอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียงพร้อมอาเพจจิโอทางเมเจอร์       

และไมเนอร์ แบบฝึกหัดเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ยากขึ้นและบทเพลงคลาสสิคตามวุฒิภาวะของผู้เรียน 

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีใจรักในการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่นในการทำางานและ       

มีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสากลอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด              

การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๓.๑  ม.๓/๑

 ศ ๓.๒  ม.๓/๑ 

 ศ ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๖   ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขียนกลุม่โน้ตในอตัราจงัหวะอตัราผสมโน้ตเขบจ็ การเปลีย่นบนัไดเสยีงขัน้พืน้ฐาน การแต่งทำานองเพลงส้ันๆ 

อตัราจงัหวะง่ายๆ การเลอืกบทเพลงเพือ่แสดงกจิกรรมทางด้านดนตรสีากล ในโอกาสต่างๆ โดยการเลอืกดนตร ีบทเพลงและ

สถานที่แสดงด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในท้องถิ่นในโอกาสพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวกับวันสำาคัญของชาติ

 ฝึกตบจังหวะ ร้องโน้ตในอัตราจังหวะแบบอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียงพร้อมอาเพจจิโอทางเมเจอร์และไมเนอร์    

ที่ยากขึ้น แบบฝึกหัดเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ียากข้ึนและบทเพลงคลาสสิคตามวุฒิภาวะของผู้เรียนในการบรรเลง

ดนตรีเดียวและรวมวง

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีจิตใจรักในการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่นในการทำางาน         

และมีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสากล โดยใช้การประยุกต์และการบูรณาการ การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒

 ศ ๓.๑  ม.๓/๑

 ศ ๓.๒  ม.๓/๑ 

 ศ ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีดนตรีสากล

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม 

ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนา 

และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๒ การฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลตะวันตก

 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติการขับร้องสากล

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง

 มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และบำารุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ

สาระที่ ๓ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่

 มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เผยแพร่การขับร้องเดี่ยวและรวมวง 

ตามมาตรฐานของบทเพลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี

 มาตรฐาน ศ ๓.๓ มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี การขับร้องสากล
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีสากล ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาและวัฒนธรรม

ชื่นชมและเห็นคุณค่าของ

ดนตรีสากลที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมตะวันตก

• ประวัติการขับร้องพอสังเขป 

บทเพลงกับศาสนา (เพลงเทศกาล)

ความเป็นมาของบทเพลงท้องถิ่น

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตดนตรี

สากลเบื้องต้นที่เห็นในชีวิต

ประจำาวันอย่างมีความสุข

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

• ลักษณะของตัวโน้ตและตัวหยุด

• อัตราจังหวะ - Group Note

• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์

• ดนตรีศัพท์

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการ

ปฏิบัติ-เทคนิค การร้อง

ขั้นพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เทคนิคการขับร้องขั้นพื้นฐาน

• Posture (ท่าทางการยืน-นั่ง)

• Breath Control (การควบคุมลมหายใจ)

• Note & Pitch (โน้ตและระดับเสียง)

• วิธีการเปล่งเสียง

• First Note Attack (การขึ้นต้นเสียงแรก

ในแต่ละวรรค)

• การวางรูปปากตามสระและพยัญชนะ

• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์

• การแบ่งวรรคเพลง

• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ

ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. การร้องเดี่ยวการขับร้องหมู่ 

และการขับร้องประสานเสียง

โดยเน้นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อม 

ความมีระเบียบวินัย

การแสดงออกและคุณภาพ

• Vocalize  Exercise

• การร้อง Scale  Arpeggio  Interval

• บทเพลงร้อง Classical song

Traditional Song , Folk Song , 

เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๒.๓ ม.๑/๑ ๑. หลักการดูแลรักษาเส้นเสียง  

วัสดุอุปกรณ์การเรียนและ

การแสดง

• การดูแลเส้นเสียงเมื่อมีปัญหา

• การสังเกตอาการผิดปกติของเส้นเสียง

• การดูแลรักษาอุปการณ์การแสดงแต่ละชุดแสดง

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัด

การแสดงตามวุฒิภาวะ

ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

โดยการใช้เทคโนโลยี

ตามความเหมาะสม

• การเลือกบทเพลงในการขับร้องให้เหมาะสม 

กับวัยวุฒิ

• การจัดการแสดง

• รูปแบบการนำาเสนอ

• การคัดเลือกบทเพลง

• การจัดเตรียมสถานที่

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักการจัดการแสดง

ตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

ได้อย่างเหมาะสม

• การแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ

• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน

• ดนตรีในงานเทศกาล

ศ ๓.๓ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชมการ

แสดงดนตรีสากลอย่างเป็นระเบียบ 

โดยการนำาไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจำาวันกับงานอื่นๆ

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๗   ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒ ๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  อ่าน เขยีน ลกัษณะของตัวโน้ต ตัวหยดุ อตัราตัวโน้ต ตวัหยดุบรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำาหลัก เครื่องหมาย

ทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง การเพิ่มค่าตัวโน้ต ระยะห่างของตัวโน้ต 

อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีระต่างๆ ของร่างกาย ฝึกระบบการหายใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการออกเสียงเบื้องต้น 

  ฝึกระบบหายใจและควบคุมลมหายใจที่ถูกวิธีในการออกเสียงเพื่อการขับร้อง ฝึกท่าทางการนั่ง ยืน ในการขับร้อง 

การวางรูปปากที่ถูกต้องตามสระและพยัญชนะ ฝึกแบบฝึกหัดการออกเสียงเบื้องต้นและบทเพลงร้องคลาสสิกเบื้องต้น

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรักและมีความสุขในการเรียนคีตศิลป์สากล อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด และ

เครื่องหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายหลักและวิธีการฝึกการออกเสียงในการขับร้อง ร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตรา

ของตัวโน้ต ตัวหยุด ฝึกปฏิบัติการขับร้องเบื้องต้น การขับร้องบทเพลงคลาสสิกเบื้องต้น

  ปลกูฝังให้ผูเ้รียนมคีณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้มจีติสาธารณะและมคีวามสขุในการเรยีน คีตศลิป์สากล

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑    ม.๑/๑

 ศ ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๓.๑    ม.๑/๑

 ศ ๓.๒    ม.๑/๑

 ศ ๓.๓    ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๘   ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖  หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  อ่าน เขยีน ลกัษณะของตัวโน้ต ตัวหยดุ อตัราตวัโน้ต ตวัหยดุ บรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำาหลัก เครื่องหมาย

ทางดนตรีสากลเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง การเพิ่มค่าตัวโน้ต ระยะห่างของตัวโน้ต 

อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีระต่างๆของร่างกาย ฝึกระบบการหายใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการออกเสียงเบื้องต้น 

  ฝึกระบบหายใจและควบคุมลมหายใจที่ถูกวิธีในการออกเสียงเพื่อการขับร้อง ฝึกท่าทางการนั่ง ยืน ในการขับร้อง 

การวางรูปปากที่ถูกต้องตามสระและพยัญชนะ ฝึกแบบฝึกหัดการออกเสียงเบ้ืองต้น ขับร้องในบันไดเสียง การขับร้องขั้นคู่ 

และบทเพลงคลาสสิกเบื้องต้น เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด และเครื่องหมายต่างๆในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายหลักและ

วิธีการฝึกการออกเสียงในการขับร้อง ฝึกร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตรา ของตัวโน้ต ตัวหยุดและขับร้องบันไดเสียง ขับร้องขั้นคู่

เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการขับร้องเบื้องต้น การขับร้องบทเพลงคลาสสิกเบื้องต้น รู้หลักการดูแลรักษาสรีระของร่างกาย

  ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มจีติสาธารณะและมคีวามสขุในการเรียน  คตีศลิป์สากล

ผลการเรียนรู้
 ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑

 ศ ๓.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒

 ศ ๔.๑  ม.๑/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. อา่น เขยีน รอ้งโนต้ดนตรสีากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างมีความสุข

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

• อัตราจังหวะ (Simple &  Compound time 

(๖/๘)

• Basic of Grouping Note in Compound time.

• การเขียนโน้ตจากการฟัง (Dictation  ๒/๔)

• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 

• ขั้นคู่

• Scale

• ดนตรีศัพท์

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ 

เทคนิคการร้องขั้นพื้นฐาน 

ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

เทคนิคการขับร้องขั้นพื้นฐาน

• Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลง 

ประเภทต่างๆ)

• Reserve (การกักเก็บลมหายใจ)

• Head Tone & Chest Tone

• การร้องประสานแบบ ๒ แนว

• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์

• การแบ่งวรรคเพลง

• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน)

• Vocalize  Exercise

• การร้อง Scale  Arpeggio Interval

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. การร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ 

และการขับร้องประสานเสียง 

โดยเน้นความมุ่งมั่น การฝึกซ้อม 

ความมีระเบียบวินัย 

การแสดงออกและคุณภาพ

บทเพลงร้อง Classical song

Traditional Song  Folk Song  

เพลงตามเทศกาล

เพลงพระราชนิพนธ์
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒

 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้

เทคโนโลยีตามความเหมาะสม

• การเลือกบทเพลงในการขับร้องให้เหมาะสม

กับวัยวุฒิ

• การจัดการแสดง

• รูปแบบการนำาเสนอ

• การคัดเลือกบทเพลง

• การจัดเตรียมสถานที่

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. การแสดงและการเข้าร่วม

กิจกรรมทางดนตรี

• กิจกรรมการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ

• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน

• ดนตรีในงานเทศกาล

ศ ๓.๓ ม.๒/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม

การแสดงดนตรีสากลอย่าง

เป็นระเบียบ โดยการนำาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

กับงานอื่นๆ

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๗   ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖ หน่วยกิต
 ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมาย กำาหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธีและ          

เทคนิคการปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve (การกักเก็บลมหายใจ) Head 

Tone&Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนวการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่งวรรคเพลง หลักการ

อ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาท            

การเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง

 ฝึกขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่และขับร้องประสานเสียงโดยเน้นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัย                  

การแสดงออกและคุณภาพ Vocalize Exercise ความแม่นยำาในการร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง (Interval) และ 

Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song , Cannon, Traditional Song, Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ 

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ใฝ่เรยีนรู้ มจีติสาธารณะ สามารถนำาความรู ้ทกัษะทางคตีศิลป์สากล

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติท่ีดีต่อคีตศิลป์สากล ชื่นชมและเห็นคุณค่าทางศิลปะโดยการแสดงออกทางคีตศิลป์สากล       

อย่างเป็นระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน 

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๒  ม.๒/๑

 ศ ๒.๑   ม.๒/๑ 

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๒/๑

 ศ ๓.๓  ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ



344

คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๘   ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖  หน่วยกิต
 ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมาย กำาหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธีและเทคนิค

การปฏิบตัขิบัร้อง Tone Color (การใช้สเีสยีงกบับทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve (การกกัเกบ็ลมหายใจ) Head Tone&Chest 

Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนวการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่งวรรคเพลง หลักการอ่านภาษา       

ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชม           

การแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง

 ฝึกขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่และขับร้องประสานเสียงโดยเน้นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัย                 

การแสดงออกและคุณภาพ Vocalize Exercise ความแม่นยำาในการร้องบันไดเสียง (Scale) และขัน้คูเ่สยีง (Interval) และ 

Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song , Cannon, Traditional Song, Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ 

  ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ใฝ่เรียนรู ้มีจติสาธารณะ สามารถนำาความรู ้ทกัษะทาง คตีศลิป์สากล

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อคีตศิลป์สากล ชื่นชมและเห็นคุณค่าทางศิลปะโดยการแสดงออกทางคีตศิลป์สากลอย่าง

เป็นระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำางาน

 

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๒  ม.๒/๑

 ศ ๒.๑   ม.๒/๑ 

 ศ ๒.๒  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๒/๑

 ศ ๓.๓  ม.๒/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. อ่าน เขียน วิเคราะห์โน้ต

ดนตรีสากลเบื้องต้นที่เห็นในชีวิต

ประจำาวันอย่างมีความสุข

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น

 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล

• อัตราจังหวะ (Simple & Compound time)

• Group Note in Compound time.

• การเขียนโน้ตจากการฟัง (Dictation)

• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์   

• ขั้นคู่ผสม

• Triad Chord (คอร์ด)

• Compose The Rhythmic (การเขียนกลุม่จงัหวะ)

• Ornament

• ดนตรีศัพท์

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการ

ปฏิบัติเทคนิคการร้อง

ขั้นพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เทคนิคการขับร้องขั้นพื้นฐาน

• Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลง

ประเภทต่างๆ)

• Head Tone & Chest Tone

• Catch Breath

• Running Notes

• การร้องประสานแบบ ๓ แนว และ ๔ แนว

• หลักการร้องแบบโดเคลื่อนท ( Move Do )

• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์

• การแบ่งวรรคเพลง

• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยนภาษาเยอรมัน)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ • Vocalize  Exercise

• การร้อง Scale  Arpeggio Interval

ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. การร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ 

และการขับร้องประสานเสียง 

โดยเน้นความมุ่งมั่น การฝึกซ้อม 

ความมีระเบียบวินัย 

การแสดงออกและคุณภาพ

• บทเพลงร้อง Classical song Traditional Song, 

Folk Song, 

เพลงตามเทศกาล 

เพลงพระราชนิพนธ์

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑.ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้

เทคโนโลยีตามความเหมาะสม

• การเลือกบทเพลงในการขับร้องให้เหมาะสมกับ

วัยวุฒิ

• การจัดการแสดง

• รูปแบบการนำาเสนอ

• การคัดเลือกบทเพลง

• การจัดเตรียมสถานที่

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. การแสดงและการเข้าร่วม

กิจกรรมทางดนตรี

• กิจกรรมการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ

• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน

• ดนตรีในงานเทศกาล

ศ ๓.๓ ม.๓/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม

การแสดงดนตรีสากลอย่างเป็น

ระเบียบ โดยการนำาไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำาวันกับงานอื่นๆ

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๗   ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖  หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำาหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา และรู้จักหลักวิธี               

และเทคนคิการปฏบิตัขิบัร้อง Tone Color (การใช้สเีสยีงกบับทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve  (การกกัเกบ็ลมหายใจ) Head 

Tone Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนว ๓ แนว ๔ แนว การปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่ง        

วรรคเพลง หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล         

รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง

  ขบัร้องเด่ียว ขบัร้องหมู ่ขบัร้องประสานเสยีง โดยมุง่เน้นการแสดงออกคณุภาพของเสยีงและความเม่นยำา  ในการร้อง

บันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง (Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song, Cannon, Traditional Song, 

Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนพินธ์ การขับร้องแบบเปลีย่นบันไดเสยีง

  ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลักษณะอนัพึงประสงค์ ใฝ่เรยีนรู ้มจีติสาธารณะ สามารถนำาความรูท้กัษะทาง คตีศลิป์สากล

ไปใช้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อคีตศิลป์สากล แสดงความคิดเห็นที่ดีต่อคีตศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์และอิสระ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกและนำาทักษะความรู้ไปประยุกต์ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๒  ม.๓/๑

 ศ ๒.๑   ม.๓/๑ 

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑ 

 ศ ๓.๑  ม.๓/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๓/๑

 ศ ๓.๓  ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๘    ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน  ๖ หน่วยกิต
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อ่าน เขยีน กลุม่โน้ตในลกัษณะต่างๆ ตามเคร่ืองหมายกำาหนดจงัหวะแบบอตัราธรรมดา และรูจ้กัหลกัวธีิและเทคนิค

การปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve  (การกักเก็บลมหายใจ) Head Tone 

Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนว ๓ แนว ๔ แนว การปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่งวรรคเพลง 

หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยนและภาษาเยอรมัน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์                 

ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง

 ขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่ ขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นการแสดงออกคุณภาพของเสียงและความเม่นยำา ในการ

ร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง (Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song, Cannon, Traditional 

Song, Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ การขับร้องแบบเปลี่ยนบันไดเสียง

 ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ใฝ่เรยีนรู ้มจีติสาธารณะ สามารถนำาความรูท้กัษะทาง คีตศลิป์สากล

ไปใช้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อคีตศิลป์สากล แสดงความคิดเห็นที่ดีต่อคีตศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์และอิสระ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกและนำาทักษะความรู้ไปประยุกต์ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๒  ม.๓/๑

 ศ ๒.๑   ม.๓/๑ 

 ศ ๒.๒  ม.๓/๑ 

 ศ ๓.๑  ม.๓/๑ 

 ศ ๓.๒   ม.๓/๑

 ศ ๓.๓  ม.๓/๑

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล

สาระที่ ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีนาฏศิลป์สากล

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์สากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม 

ชื่นชม และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีนาฏศิลป์สากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

พัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

สาระที่ ๒  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล

 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัตินาฎศิลป์สากล

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลได้ถูกต้องตามแบบแผนหลักสูตร

สถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ

 มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างระมัดระวัง และรับผิดชอบ

สาระที่ ๓  การประยุกต์ บูรณาการ การเผยแพร่

 มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกต์ บูรณาการและเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์สากลทั้งเดี่ยว

และหมู่ตามลักษณะของบทเพลง

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ มารยาทในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากล
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุความเป็นมาของนาฏศิลป์

สากลที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

• ประวัตินาฏศิลป์สากลโดยสังเขป

ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุความเป็นมาของนาฏศิลป์

สากลที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

• ประวัตินาฏศิลป์สากลโดยสังเขป

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้นระดับ 

PRE PRIMARY ถึง GRADE ๑

ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้นระดับ 

PRE PRIMARY ถึง GRADE ๒ - ๓

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัย เน้นเทคนิค 

การแสดงออกที่เหมาะสม

และมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ 

PRE-PRIMARY ถึง GRADE ๑

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER  PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัยเน้นเทคนิค 

การแสดงออกที่เหมาะสม

และมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ Grade ๒ - ๓

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER  PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.๑ ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ 

PRE – PRIMARY ถึง GRADE ๑ 

ตามหลักสูตรของสถาบัน ROYAL ACADEMY OF 

DANCE (ประเทศอังกฤษ)

ศ ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ 

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  

GRADE ๒ - ๓ ตามหลักสูตรของสถาบัน 

ROYAL ACADEMY OF DANCE 

(ประเทศอังกฤษ)

ศ ๒.๓ ม.๑/๑ ๑ .ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่างถูกต้อง

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง

ศ ๒.๓ ม.๑/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การ

เรียน การแสดงอย่างถูกต้อง 

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์

เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสมกับวัย

ของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสมกับเพลง

ประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒.แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล ในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

•  การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ



352

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๑ ศ ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. ระบหุลกัและวธิกีารจดัการแสดง 

ตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์เข้ากับ 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสมกับวัย

ของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสมกับเพลง

ประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากลในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

• การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทการเข้าชม

ในการแสดงบัลเล่ต์ ธรรมเนียม

ปฏิบัติโดยนำาไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำาวัน

• มารยาทการเข้าชมการแสดงบัลเล่ต์
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๙   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง  จำานวน  ๖  หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขยีนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบือ้งต้น วธีิปฏบิตัิ

ท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Pre-Primary ถึง Grade ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance           

(ประเทศอังกฤษ)

 ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำาในบทเรียน (Dance)

 มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากล ระบุหลักและวิธีการจัดการแสดงตามวุฒิภาวะ

ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมคีณุภาพ ฝึกการใช้และดูแลรกัษาอปุกรณ์การเรยีน และการแสดงอย่างทะนถุนอม

และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑           

 ศ ๑.๒  ม.๑/๑           

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓    ม.๑/๑  

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑           

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๒๐   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖  หน่วยกิต
………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขยีนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบือ้งต้น วธิปีฏิบตัิ

ท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade  ๒ – ๓  ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (ประเทศอังกฤษ) 

  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำาในบทเรียน (Dance)

  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากล ระบุหลักและวิธีการจัดการแสดงตามวุฒิภาวะ

ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมคีณุภาพ ฝึกการใช้และดูแลรกัษาอปุกรณ์การเรยีน และการแสดงอย่างทะนถุนอม

และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑           

 ศ ๑.๒  ม.๑/๑           

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓    ม.๑/๑ 

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒

 ศ ๓.๒   ม.๑/๑        

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ



355

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น GRADE ๔

ศ ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น GRADE ๕

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. จำาแนกท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการฝึก

มาตรฐานสากล

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ GRADE ๔

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. จำาแนกท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการฝึก

มาตรฐานสากล

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ GRADE ๕

• ท่าฝึกที่ราว(BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า(ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ PRE-PRIMARY

ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน 

ROYAL ACADEMY OF DANCE 

(ประเทศอังกฤษ)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ PRE-PRIMARY ถึง 

GRADE ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน 

ROYAL ACADEMY OF DANCE (ประเทศอังกฤษ)

ศ ๒.๓ ม.๒/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัย 

เน้นเทคนิค การแสดงออก

ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ

PRE-PRIMARY ถึง GRADE ๑

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

•  ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๓ ม.๒/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัย          

เน้นเทคนิค การแสดงออก

ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ GRADE ๕

• ท่าฝึกที่ราว(BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า(ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๔ ม.๒/๑ ๑. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่างถูกต้อง

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง

ศ ๒.๔ ม.๒/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่างถูกต้อง

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๒ ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์

เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสมกับวัย

ของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสม

กับเพลงประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากลในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

• การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์

เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 

กับวัยของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสมกับเพลง

ประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์  

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากลในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

• การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๙   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖  หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขยีนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบือ้งต้น วธิปีฏบิตัิ

ท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade ๔ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (ประเทศอังกฤษ) 

  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัยได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำาในบทเรียน (Dance)

  มคีวามรบัผดิชอบ มเีจตคติทีดี่และเหน็คุณค่าของนาฏศลิป์สากลอย่างสร้างสรรค์ ระบหุลกัและวธิกีารจดัการแสดง

ตามวุฒิภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำาเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิค

ให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นท่ีมีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์    

การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

 

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑           

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๒/๒         

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓    ม.๑/๑   

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๒๐   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน ๖  หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขยีนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบือ้งต้น วธีิปฏบัิติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade  ๕ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (ประเทศอังกฤษ) 

 ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำาในบทเรียน (Dance)

  มคีวามรบัผดิชอบ มเีจตคติทีดี่และเหน็คุณค่าของนาฏศลิป์สากลอย่างสร้างสรรค์ ระบหุลกัและวธิกีารจดัการแสดง

ตามวุฒิภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำาเสนอโดยคัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิค

ให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นท่ีมีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์     

การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑           

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๒/๒         

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓    ม.๑/๑   

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น GRADE ๖ - ๘

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. อ่าน เขียน แปลความหมาย

ของศัพท์เทคนิคนาฏศิลป์สากล

เบื้องต้นที่เห็นในชีวิตประจำาวัน

อย่างถูกต้องและมีความสุข

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น GRADE ๖ - ๘

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. จำาแนกท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการฝึก

มาตรฐานสากล

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ GRADE ๖ – ๘

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. จำาแนกท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้น

เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการฝึก

มาตรฐานสากล

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ GRADE ๖ – ๘

• ท่าฝึกที่ราว(BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า(ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ PRE - PRIMARY

ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน 

ROYAL ACADEMY OF DANCE 

(ประเทศอังกฤษ)

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ PRE - PRIMARY

 ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน 

ROYAL ACADEMY OF DANCE 

(ประเทศอังกฤษ)

ศ ๒.๓ ม.๓/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัย เน้นเทคนิค 

การแสดงออก ที่เหมาะสม

และมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ Grade ๖ – ๘

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)

ศ ๒.๓ ม.๓/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

อย่างมีระเบียบวินัย เน้นเทคนิค 

การแสดงออก ที่เหมาะสม

และมีคุณภาพ

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานระดับ  GRADE ๖ – ๘

• ท่าฝึกที่ราว (BARRE)

• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER PRACTICE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงช้า (ADAGE)

• ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO)

• ท่า FREE MOVEMENT

• ท่า CHARACTER

• ระบำา (DANCE)
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 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ม.๓ ศ ๒.๔ ม.๓/๑ ๑. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่างถูกต้อง

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง

ศ ๒.๔ ม.๓/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่างถูกต้อง

และคุ้มค่า

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนประจำาตัว

• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์การแสดง

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์

เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 

กับวัยของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสมกับเพลง

ประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากลในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

• การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ

ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์เข้ากับ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 

กับวัยของผู้เรียน

• รูปแบบการจัดการแสดงและการนำาเสนอ

• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ให้เหมาะสมกับเพลง

ประเภทต่างๆ หรือเพลงตามเทศกาล

ศ ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่น

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากลในโอกาสพิเศษ

• การแสดงในโอกาสสำาคัญภายในสถานศึกษา

• การแสดงในวันสำาคัญของชาติและ

ตามเทศกาลต่างๆ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๙   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง    จำานวน  ๖ หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขยีนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบือ้งต้น วธีิปฏบิตัิ

ท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade  ๖ – ๘ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (ประเทศอังกฤษ) 

  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรคเตอร์ (Character) ระบำาในบทเรียน (Dance) 

  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร ้างสรรค์ มีความรู ้ทักษะ                             

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสุนทรีย์ นำาเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิค            

ให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมในการ

เข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างเป็นระเบียบโดยนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างมีความสุข ฝึกการใช้และดูแล

รักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒        

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓    ม.๑/๑   

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คำาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๒๐    ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง จำานวน  ๖ หน่วยกิต
………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
 ประวตัคิวามเป็นมาของนาฏศลิป์สากล หลกัวธิอ่ีานเขียนทฤษฎนีาฏศลิป์สากลและศพัท์เทคนคิเบ้ืองต้น วธิปีฏบิตัิ

ท่าเต้นบลัเล่ต์ขัน้พืน้ฐานระดบั Grade Intermediate Foundation ตามหลกัสตูรของสถาบนั Royal Academy of Dance 

(ประเทศอังกฤษ) 

  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำาหรับ เพลงช้า (Adage) 

ท่าฝึกสำาหรับเพลงเร็ว (Allegro) ระบำาในบทเรียน (Dance) ท่าฝึกบนปลายเท้า (Point work) 

   มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ทักษะความคิด            

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสุนทรีย์ นำาเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์ 

สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมในการเข้าชมการ

แสดงนาฏศลิป์สากลอย่างเป็นระเบยีบโดยนำาไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจำาวนัอย่างมคีวามสขุ ฝึกการใช้และดแูลรกัษาอปุกรณ์

การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒        

 ศ ๒.๑  ม.๑/๑

 ศ ๒.๒  ม.๑/๑

 ศ ๒.๓     ม.๑/๑   

 ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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