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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน
พืนฐานพุทธศักราช 2551 เมือวันที 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซึงเป็ นหลักสูตรทีพัฒนาขึนตามหลักปรัชญา
และความเชือพืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนทีมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู้และสังสม
ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนือง อีกทังยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ในปี งบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลือน
นโยบายทางการศึกษาเพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพที
สามารถสร้างรายได้ที มังคังและมันคง เป็ นบุคลากรทีมีวินยั เปี ยมไปด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน สํานักงาน กศน.จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และเนือหาสาระมาตรฐาน ทัง 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุ งเอกสารประกอบการใช้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 6 เรื อง คือ
1. เอกสารสาระทักษะการเรี ยนรู้
2. เอกสารสาระความรู้พนฐาน
ื
3. เอกสารสาระการประกอบอาชีพ
4. เอกสารสาระทักษะการดําเนินชีวติ
5. เอกสารสาระการพัฒนาสังคม
6. แนวทางการจัดการศึกษาเพือการมีงานทําตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ในการปรับปรุ งเอกสารสาระการเรี ยนรู้เพิมเติมทัง 5 สาระ และจัดทําแนวทางการจัด
การศึกษาเพือการมีงานทําตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้รับความร่ วมมืออย่างดียงจากผู
ิ
ท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการบํานาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และครู
จากสถานศึกษา รวมทังภาคีเครื อข่ายทีเกียวข้อง ซึงเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาระการเรี ยนรู้
ได้ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ ทําให้เอกสารฉบับนี มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิงขึน
สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณในความร่ วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี

(นายประเสริ ฐ บุญเรื อง)
เลขาธิการ กศน.
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สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
สาระทักษะการเรียนรู้
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระความรู้พนฐาน
ื
ผังมโนทัศน์
วิชาภาษาไทย
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สารบัญ (ต่อ)
วิชาภาษาต่างประเทศ
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาคณิตศาสตร์
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาวิทยาศาสตร์
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สารบัญ (ต่อ)
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการประกอบอาชีพ
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระทักษะการดําเนินชีวติ
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สารบัญ (ต่อ)
สาระการพัฒนาสังคม
ผังมโนทัศน์
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
รายวิชาบังคับ
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคผนวก
คณะผูจ้ ดั ทํา

1

สาระทักษะการเรียนรู้

2

คําชีแจงสาระทักษะการเรียนรู้
. เอกสาร “สาระทัก ษะการเรี ย นรู้ ” ประกอบด้ว ยสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ผังมโนทัศน์
มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับ ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
. ให้สถานศึก ษาทีจัด การศึก ษาตามหลัก สูต รการศึกษานอกระบบระดับการศึก ษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
นําไปพิจารณาประกอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
. นําไปใช้จดั กระบวนการการเรี ยนรู้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา
และให้ผเู้ รี ยนได้คุณภาพตามทีกําหนด
. คําอธิบายรายวิชา จัดทําตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีกําหนด โดยให้ครู และผูเ้ กียวข้อง มีความเข้าใจ
ขอบข่ ายของรายวิ ชานัน ๆ ดังนันในแต่ ละคําอธิ บายรายวิ ชาจึ งมีก ารกําหนด ชื อรายวิ ชา สาระระดับ
การศึกษา จํานวนชัวโมง จํานวนหน่ วยกิต การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
. สาระทักษะการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู้ทีเน้นเกียวกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การใช้แหล่งเรี ยนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย
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ทักษะการเรียนรู้
สาระทักษะการเรี ยนรู้ เป็ นสาระเกียวกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในด้าน การเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรี ยนรู้ การจัด การความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ จัดการ
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทีสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการชี นําตนเองใน
การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพให้ สอดคล้องกับหลักการพืนฐาน และการพัฒนา ศักยภาพของพืนที ใน
กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การอํานวยการ (การบริ หาร
จัดก ารและบริ การ) ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ อย่างต่ อเนืองตลอดชีวิต
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา
ความหมาย ความสําคัญของการวิจยั อย่างง่าย
กระบวนการ ขันตอนการดําเนินงาน

มาตรฐานที .
การวิจยั อย่างง่ าย

มาตรฐานที .
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาทําความเข้าใจกับความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่
มาตรฐานที .
การศึกษานอกระบบการเชือมโยงไปสู่ การเรี ยนรู ้ เรื องความหมาย
ความสําคัญของการคิดเป็ น และศักยภาพการประกอบอาชีพในด้าน การคิดเป็ น
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที
- ศักยภาพของพืนทีตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การรวมกลุ่ม
การพัฒนาความรู ้ และการจัดทําสารสนเทศ
ฝึ กทักษะกระบวนการจัดการความรู ้
การรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ การพัฒนาความรู ้
สรุ ปองค์ความรู ้ และจัดทําสารสนเทศองค์ความรู ้

ทักษะการเรียนรู้
เพือพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพใหม่

มาตรฐานที .
การจัดการความรู้

ความหมาย ความสําคัญของการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
ฝึ กทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู ้
ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรี ยนรู ้
เจตคติ/ปั จจัยทีทําให้การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองประสบความสําเร็ จ
การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู ้ การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
การสร้ างแรงจูงใจ การสร้ างวินยั ในตนเอง
การคิดเชิงบวก การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน ความรับผิดชอบ

ความหมาย ความสําคัญของแหล่งเรี ยนรู ้

มาตรฐานที .2
การใช้ แหล่งเรียนรู้

การเข้าถึงและการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ห้องสมุด สถานศึกษา ศูนย์การเรี ยน
กฎ กติกา เงือนไขในการใช้บริ การและศักยภาพ
การประกอบอาชีพโดยเน้น
- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวติ ของแต่ละพืนที
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทบทวนความหมาย ความสําคัญ กระบวนการเรี ยนรู ้
ความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่างง่าย
กระบวนการ และขันตอนของการดําเนินงาน
ศึกษา ฝึ กทักษะสถิตอิ ย่างง่ายเพือการวิจยั
เครื องมือการวิจยั และการเขียนโครงการวิจยั

มาตรฐานที .
การวิจยั อย่างง่ าย

ทบทวนความเข้าใจความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษานอกระบบ การเชือมโยงไปสู่ การเรี ยนรู ้
ความหมาย ความสําคัญของการคิดเป็ น
การฝึ กทักษะในการพิจาณาข้อมูล และการนําไปใช้
การฝึ กปฏิบตั ิการคิด การตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

มาตรฐานที .
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ฝึ กทักษะพืนฐานทางการศึกษา แก้ปัญหา
เทคนิคในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ทักษะการวางแผน
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์วจิ ารณ์
เจตคติ/ปั จจัยทีทําให้การเรี ยนรู ้ ประสบความสําเร็ จ
การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู ้ การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
การคิดเชิงบวก การสร้ างวินยั ตนเอง การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
และความรับผิดชอบ

มาตรฐานที .2
ทักษะการเรียนรู้
เพือพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพใหม่ การใช้ แหล่งเรียนรู้

มาตรฐานที .
การคิดเป็ น

มาตรฐานที .
การจัดการความรู้

ความหมายความสําคัญของการใช้แหล่งเรี ยนประเภทต่าง ๆ
ศึกษา เรี ยนรู ้ การใช้อินเทอร์ เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
และศักยภาพการประกอบอาชีพโดยเน้น
- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถชี ีวติ
ของแต่ละพืนที
ความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ การรวมกลุ่ม
การพัฒนาขอบข่ายความรู ้ การจัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู ้
ฝึ กทักษะกระบวนการจัดการความรู ้ การแสวงหา
การประยุกต์ใช้ความรู ้ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
และการพัฒนาขอบข่ายความรู ้
สรุ ปองค์ความรู ้ การจัดทําสารสนเทศองค์ความรู ้
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ทบทวนความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่างง่าย
กระบวนการ ขันตอนการดําเนินงาน สถิตอิ ย่างง่ายเพือ
การวิจยั เครื องมือการวิจยั การเขียนโครงวิจยั อย่างง่าย

ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานที .
การวิจยั อย่างง่ าย

ทบทวนความหมาย ความสําคัญ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง

มาตรฐานที .
ทบทวนการวางแผน การประเมินผลการเรี ยนรู ้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะพืนฐาน เทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

และการวิเคราะห์วจิ ารณ์
เจตคติ/ปั จจัยทีทําให้การเรี ยนรู ้ ประสบความสําเร็ จ
การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู ้ การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
การคิดเชิงบวก การสร้ างแรงจูงใจ การใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
การสร้ างวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบ
ทบทวนความหมาย ความสําคัญประเภทแหล่งเรี ยนรู ้

ศึกษา ฝึ กทักษะการวิจยั ในบ้าน การเขียนรายงานการวิจยั
การนําเสนอและเผยแพร่ งานวิจยั
ทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ ความหมายของความเชือ
พืนฐานทางการศึกษา การเชือมโยงสู่ กระบวนการคิด
เป็ น
ทบทวนความหมาย ความสําคัญของการคิดเป็ น
กระบวนการคิดเป็ น เพือแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
การเปรี ยบเทียบลักษณะข้อมูลทางด้านวิชาการ ตนเอง
และสังคม สิ งแวดล้อมทีแตกต่างกัน ฝึ กปฏิบตั ิการเก็บ
ข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล เพือประกอบการคิด
ตัดสิ นใจ
ฝึ กปฏิบตั ิการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบจากกรณี ตวั อย่าง

ทักษะการเรียนรู้
เพือพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพใหม่

มาตรฐานที .2
การใช้ แหล่งเรียนรู้

มาตรฐานที .
การคิดเป็ น

สรุ ปกระบวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเป็ นจาก
ข้อมูลทีเก็บ และวิเคราะห์จากชุมชน
ศึกษาทําความเข้าใจกับความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษานอกระบบการเชือมโยงไปสู่ การเรี ยนรู ้ เรื อง
ความหมายความสําคัญของการคิดเป็ น และศักยภาพการ
ประกอบอาชีพในด้าน
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที
- ศักยภาพของพืนทีตามสภาพภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที

มาตรฐานที .
การจัดการความรู้

ทบทวนการใช้หอ้ งสมุด การเข้าถึงสารสนเทศ
ศึกษา สํารวจแหล่งเรี ยนภายในชุมชน จัดกลุ่ม
ประเภท และความสําคัญ
ศึกษาเรี ยนรู ้ กบั ภูมิปัญญา ปราชญ์ ผูร้ ู ้ ในท้องถินและ
ศักยภาพการประกอบอาชีพโดยเน้น
- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวติ ของแต่ละพืนที

ทบทวนความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการความรู ้ การรวมกลุ่ม การพัฒนาขอบข่าย
ความรู ้ การจัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู ้
ฝึ กทักษะกระบวนการจัดการความรู ้ การแสวงหาความรู ้
การประยุกต์ใช้ แลกเปลียนเรี ยนรู ้
สรุ ปองค์ความรู ้ จัดทําสารสนเทศ องค์ความรู ้ ใหม่
และการนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที 1.1 มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. สามารถวิเคราะห์
1. อธิบายความหมาย
สามารถวิเคราะห์
ความสามารถในการ
ความรู้จาก การอ่าน
ของการเรี ยนรู้ดว้ ย
เห็นความสําคัญ และ
แสวงหาความรู้
ตนเองและวิธีการ
ปฏิบตั ิการแสวงหา
ด้วยตนเอง
การฟัง การสังเกต และ
แสวงหาความรู้ดว้ ย
ความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุ ป ได้ถกู ต้อง
ตนเอง
และสรุ ปได้ถกู ต้องตาม 2. สามารถจัดระบบการ
. ปฏิบตั ิตนตาม
หลักวิชาการ
แสวงหาความรู้ให้กบั
ขันตอนการแสวงหา
ตนเอง
ความรู้ดว้ ยตนเอง
3. ปฏิบตั ิตามขันตอนใน
. เห็นคุณค่าของ
การแสวงหาความรู้
กิจกรรมการแสวงหา
เกียวกับทักษะการอ่าน
ความรู้
ทักษะการฟัง และทักษะ
4. สามารถบอกหรื อ
การจดบันทึก
ยกตัวอย่างอาชีพในกลุ่ม
4. สามารถนําความรู้
อาชีพด้ านการ
ความเข้ าใจในเรื อง
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม
ศักยภาพของพืนที และ
พาณิ ชยกรรม ความคิด
หลักการพืนฐานตาม
ยุทธศาสตร์ 2555
สร้ างสรรค์ การบริ หาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สามารถประมวลความรู้ 1. ประมวลความรู้ และ
สรุ ปเป็ นสารสนเทศ
ทํางานบนฐานข้อมูล
และมีความชํานาญใน 2. ทํางานบนฐานข้อมูล
การอ่าน ฟัง จดบันทึก ด้วยการแสวงหาความรู้
จนเป็ นลักษณะนิสยั
เป็ นสารสนเทศอย่าง
3. มีความชํานาญใน
คล่องแคล่วรวดเร็ว
ทักษะการอ่าน ทักษะ
การฟัง และทักษะการจด
บันทึก อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ ว
. สามารถนําความรู้
ความเข้ าใจในเรื อง
ศักยภาพของพืนที
และหลักการพืนฐาน
ตามยุทธศาสตร์ ตาม
กระทรวงศึกษาธิการ
2555 ไปเพิมขีด
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
จัดการและการบริ การ ที
กระทรวงศึกษาธิการไป
สอดคล้องกับศักยภาพ
เพิมขีดความสามารถ
ของพืนทีทีตนเองอาศัยอยู่
การประกอบอาชีพโดย
ได้
เน้ นทีกลุ่มอาชีพใหม่ ให้
แข่ งขันได้ ในระดับ
ท้ องถิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ความสามารถการ
ประกอบอาชีพโดยเน้ น
ทีกลุ่มอาชีพใหม่ ให้
แข่ งขันได้ ในตลาดสากล
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มาตรฐานที 1. มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการใช้ แหล่งเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
รู้จกั เห็นคุณค่า และใช้ 1. บอกประเภท
สามารถจําแนก จัดลําดับ 1. จําแนกความแตกต่าง
แหล่งเรี ยนรู้ถกู ต้อง
คุณลักษณะของ
ความสําคัญ และเลือกใช้ ของแหล่งเรี ยนรู้ และ
ตัดสินใจเลือกใช้แหล่ง
แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
แหล่งเรี ยนรู้
เรี ยนรู้
และเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ ได้อย่างเหมาะสม
2. เรี ยงลําดับความสําคัญ
ได้ตามความเหมาะสม
ของแหล่งเรี ยนรู้ และ
2. ใช้แหล่งเรี ยนรู้
จัดทําระบบในการใช้
อย่างเห็นคุณค่า
เรี ยนรู้ของตนเอง
3. ทําตามกฎ กติกา และ
3. สามารถปฏิบตั ิการใช้
ขันตอนการใช้
แหล่งเรี ยนรู้
แหล่งเรี ยนรู้ตามขันตอน
4. สามารถบอกหรื อ
ได้อย่างถูกต้อง
ยกตัวอย่างแหล่งเรี ยนรู้
4. สามารถเลือกใช้
เกียวกับเกษตรกรรม
แหล่งเรี ยนรู้ ด้ าน
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
พาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม
ความคิดสร้ างสรรค์
พาณิ ชยกรรม
การบริ หารจัดการและ
ความคิดสร้ างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สามารถวางแผนและใช้ 1. วางแผนการใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ตามความต้องการ
แหล่งเรี ยนรู้ได้อย่าง
จําเป็ นของ แต่ละบุคคล
คล่องแคล่ว จนเป็ น
2. ใช้แหล่งเรี ยนรู้จาก
ลักษณะนิสยั
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามความ
ต้องการจําเป็ น
3. ใช้แหล่งเรี ยนรู้อย่าง
แคล่วคล่องจนเป็ น
ลักษณะนิสยั
4. สามารถวางแผนและ
เลือกใช้ แหล่งเรี ยนรู้ เพือ
พัฒนาอาชีพของตนเอง
และท้ องถินได้ อย่าง
รวดเร็ วเหมาะสมกับ
ความสามารถ เช่ น การ
หาตําแหน่ งงานว่ างจาก
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
การบริ การของพืนทีที
ตนเองอาศัยอยู่ได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
การบริ หารจัดการและ
การบริ การเกียวกับอาชีพ
ของพืนทีทีตนเองอาศัย
อยู่ได้ ตามความต้ องการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
อินเทอร์ เน็ต ฯลฯ
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มาตรฐานที 1. มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการจัดการความรู้
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความหมาย
เข้าใจความหมาย
กระบวนการชุมชน
กระบวนการชุมชน
ปฏิบตั ิการและทําตาม ปฏิบตั ิการ กําหนด
ขอบเขตความรู้จาก
กระบวนการจัดการ
ความสามารถหลักของ
ความรู้ชุมชน
ชุมชน และวิธีการ
ยกระดับขอบเขตความรู้
ให้สูงขึน
2. ร่ วมกันแลกเปลียน
เรี ยนรู้ และสรุ ปผลการ
เรี ยนรู้ทีบ่งชีถึงคุณค่า
ของกระบวนการจัดการ
ความรู้
3. สามารถสังเกต และ
ทําตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ชุมชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. วิเคราะห์ผลทีเกิดขึน
สามารถจําแนกผลที
ของขอบเขตความรู้
เกิดขึนจากขอบเขต
ตัดสินคุณค่ากําหนด
ความรู้ ตัดสินคุณค่า
กําหนดแนวทางพัฒนา แนวทางพัฒนา
2. เห็นความสัมพันธ์ของ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ กับการนําไปใช้
ในการพัฒนาชุมชน
3. ปฏิบตั ิตาม
กระบวนการการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเป็ น
ระบบ
4. สามารถนํา
กระบวนการจัดการ
ความรู้ของชุมชนจําแนก
อาชีพในด้ านต่ าง ๆ ของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์
สามารถสรุ ป องค์
ความรู้ใหม่ นําไป
สร้างสูตร สรุ ปองค์
สร้างสรรค์สงั คมอุดม
ความรู้ใหม่ของขอบเขต
ปัญญา
ความรู้
2. ประพฤติตนเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู้
3. สามารถจัดทําแผนที
ความคิดเกียวกับอาชีพ
ในด้ านต่ าง ๆ ของชุมชน
เช่ น เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม ความคิด
สร้ างสรรค์ การบริ หาร
จัดการ ได้ อย่างถูกต้ อง
4. สร้างสรรค์สงั คมอุดม
ปัญญา
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
4. สามารถนํา
อุตสาหกรรม
กระบวนการจัดการ
พิณชยกรรม
ความรู้ของชุมชนไป
ความคิดสร้ างสรรค์
เลือกประกอบอาชีพที
การบริ หารจัดการ
เหมาะสมกับตนเองได้
ได้ อย่างถูกต้ อง
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มาตรฐานที 1. มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการคิดเป็ น
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. อธิบายหรื อทบทวน
. อธิบาย และเชือมโยง ความสามารถใน
ความสามารถในการ
ปรัชญาคิดเป็ นและ
ความเชือพืนฐานทาง
การศึกษา เลือกสรร
อธิบายปรัชญาคิดเป็ น
การศึกษาผูใ้ หญ่/
จัดเก็บ และการวิเคราะห์ ลักษณะของข้อมูลด้าน
และทักษะในการใช้
วิชาการ ตนเอง สังคม
สังเคราะห์ขอ้ มูลทัง
กระบวนการคิดเป็ นใน การศึกษานอกระบบ
สามประการ และการใช้ สิ งแวดล้อม ทีจะนํามา
การแก้ปัญหา
สู่ปรัชญาคิดเป็ น
2. เข้าใจความหมายและ เทคนิคในการฝึ กทักษะ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความสําคัญของปรัชญา การคิดเป็ น เพือใช้
เพือประกอบการคิด
คิดเป็ น สามารถอธิบาย ประกอบการตัดสินใจ การตัดสินใจแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ถึงขันตอนและ
2. จําแนก เปรี ยบเทียบ
กระบวนการแก้ปัญหา
ตรวจสอบข้อมูลด้าน
ของคนคิดเป็ น
วิชาการ ตนเอง สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. อธิบายหรื อทบทวน
ความสามารถในการ
ฝึ กทักษะการคิดเป็ นที ปรัชญาคิดเป็ น และการ
ใช้ระบบข้อมูลทาง
ซับซ้อนเชือมโยงกับ
วิชาการ ตนเอง และ
คุณธรรม จริ ยธรรม
สังคม สิงแวดล้อม มา
ทีเกียวข้องกับปรัชญา
คิดเป็ นและสามารถระบุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ
ถึงปัญหาอุปสรรคการ ประกอบกระบวนการ
คิด การตัดสินใจ ในการ
พัฒนากระบวนการ
คิดเป็ น และการแก้ไข แก้ปัญหา
. อธิบายและปฏิบตั ิการ
ใช้เทคนิควิธีการฝึ ก
ทักษะการคิดเป็ นที
ซับซ้อนและ
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มาตรฐานที 1. มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการคิดเป็ น (ต่อ)
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. เข้าใจลักษณะของ
สิ งแวดล้อมทีจัดเก็บ
นําคุณธรรม จริ ยธรรม ที
ข้อมูลด้านวิชาการ
และทักษะในการ
เกียวข้องมาส่งเสริ ม
ตนเอง และสังคม
วิเคราะห์ สังเคราะห์
กระบวนการคิดเป็ นให้
สิ งแวดล้อม และ
ข้อมูลทังสามด้าน
มากขึน
สามารถเปรี ยบเทียบ
เพือประกอบการ
. อภิปราย ถกแถลงถึง
ความแตกต่างของข้อมูล
ตัดสินใจแก้ปัญหา
ปัญหาและอุปสรรค
ทังสามด้าน
3. ปฏิบตั ิตามเทคนิค
ในการใช้กระบวนการ
กระบวนการคิดเป็ น
. เข้ าใจและบอกได้ ว่า
คิดเป็ น ประกอบการ
ประกอบการตัดสินใจ
หลักการ”คิดเป็ น” และ
แก้ปัญหา
ได้อย่างเป็ นระบบ
ความเชือพืนฐานทาง
. เชือมโยงปรัชญา
4. สามารถนําความรู้
การศึกษาผู้ใหญ่เป็ นเรือง
คิดเป็ น กระบวนการ
ความเข้ าใจในเรือง
เรี ยนรู้ การศึกษานอก
ทีสอดคล้ องกับ
ศักยภาพของพืนที และ
ระบบ
ศักยภาพของพืนทีตาม
หลักการพืนฐานตาม
. บอกลักษณะของ
ยุทธศาสตร์ ของ
ยุทธศาสตร์ ตาม
คนคิดเป็ น ได้อย่างน้อย
กระทรวงศึกษาธิการ
ประการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนําไปเพิม
ไปเพิมขีด
ขีดความสามารถการ
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ประกอบอาชีพโดยเน้ น
ความสามารถการ
. สามารถนําความรู้
กลุ่มอาชีพใหม่ในระดับ
ประกอบอาชีพโดยเน้ นที
ความเข้ าใจในเรือง
ท้ องถิน
กลุ่มอาชีพใหม่ ให้
ศักยภาพ ของพืนทีและ
แข่ งขันได้ ในระดับชาติ
หลักการพืนฐานตาม
ยุทธศาสตร์ ตาม
กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเพิมขีด
ความสามารถการ
ประกอบอาชีพโดยเน้ นที
กลุ่มอาชีพใหม่ ให้
แข่ งขันได้ ในตลาดสากล
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มาตรฐานที 1. มีความรู้ความเข้ าใจ ทักษะ และเจตคติทีดีต่อการวิจยั อย่างง่ าย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สามารถวิเคราะห์ปัญหา 1. ระบุปัญหา ความจําเป็ น
เข้าใจความหมาย เห็น 1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ และ
ความสําคัญ และขันตอน ความจําเป็ นเห็น
วัตถุประสงค์ และ
ปฏิบตั ิการรวบรวม
ในการทําวิจยั อย่างง่าย ความสัมพันธ์ของ
ประโยชน์ ทีคาดว่าจะ
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ค้นหาความรู้ความจริ ง กระบวนการวิจยั
ได้รับจากการวิจยั และ
และสรุ ปผลการหา
2. เห็นความสําคัญของ กับการนําไปใช้ในชีวิต สืบค้นข้อมูลเพือทําความ
ความรู้ ความจริ ง
การค้นหาความรู้ ความ และดําเนินการวิจยั
กระจ่างในปัญหาการวิจยั
จริ ง
รวมทังกําหนดวิธีการหา
ทดลองตามขันตอน
3. ปฏิบตั ิการเก็บ
ความรู้ความจริ ง
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
2. เห็นความสัมพันธ์
ข้อมูล และสรุ ปผลการ
ของกระบวนการวิจยั กับ
หาความรู้ความจริ ง
การนําไปใช้ในชีวิต
3. ปฏิบตั ิการศึกษาทดลอง
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล
และสรุ ปความรู้ความจริ ง
ตามขันตอนได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน เช่ น การ
วิเคราะห์ อาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. ออกแบบการวิจยั เพือ
สามารถวางแผน
การวิจยั ดําเนินการตาม ค้นหาความรู้ ความจริ งที
แบบแผนอย่างถูกต้อง ต้องการคําตอบ
2. ดําเนินการตามแบบ
แผนการวิจยั และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ป
สารสนเทศความรู้ ความ
จริ งทีต้องการคําตอบ
3. ใช้ กระบวนการวิจัย
อย่างง่ ายเพือเพิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสร้ าง
รายได้ ทีมังคัง และมันคง
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รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้

มาตรฐานที

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ระดับการศึกษา

รหัสวิชา

รายวิชา

ประถมศึกษา

ทร

ทักษะการเรี ยนรู้

มัธยมศึกษาตอนต้น

ทร

ทักษะการเรี ยนรู้

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ทร

ทักษะการเรี ยนรู้

หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา ทร

ทักษะการเรียนรู้ จํานวน 5 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
สาระทักษะการเรี ยนรู้ เป็ นสาระเกียวกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในด้านการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรี ยนรู้ การจัด การความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ จัดการ
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทีสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการชี นําตนเองใน
การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพให้ สอดคล้ องกับ หลักการพืนฐาน และการพัฒนา ศักยภาพหลักของ
พืนทีใน กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์
การบริหารจัดการเป็ นการบริการ ตามยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ อย่ างต่ อเนืองตลอดชีวิต
ดังนันสาระทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาจึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี
. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
. รู้จกั เห็นคุณค่า และใช้แหล่งเรี ยนรู้ถกู ต้อง
. เข้าใจ ความหมาย กระบวนการชุ มชน และศักยภาพของชุ มชนในการปฏิบตั ิก ารและทําตาม
กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน ด้านอาชีพ เพือเพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่ งขันที สามารถ
สร้ างรายได้ ทีมังคัง และมันคง
. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็ น และทักษะในการใช้กระบวนการคิดเป็ นในการ
แก้ปัญหา การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพได้ อย่างต่ อเนืองตลอดชีวิต
. เข้าใจความหมาย เห็นความสําคัญ และปฏิบตั ิการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการ
หาความรู้ ความจริ ง ในการเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพ
. เข้ าใจความหมาย และเห็นความสําคัญของศักยภาพของพืนที ใน การเพิมขีดความสามารถของ
การประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพใหม่
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ความหมาย ความสําคัญของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ฝึ กทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจํา และการจดบันทึก
เจตคติ/ปัจจัย ทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประสบความสําเร็ จ การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู้

21

การคิดริ เริ มและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวินยั ในตนเอง การคิดเชิงความคิดสร้างสรรค์
ความรักในการเรี ยน การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และความรับผิดชอบ
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ของแหล่งเรี ยนรู้ โดยทัวไป เช่น กลุ่มบริ การข้อมูล กลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กลุ่มข้อมูลท้องถิน กลุ่มสือ กลุ่มสันทนาการศึกษา สํารวจแหล่งเรี ยนรู้ภายใน
ชุมชน จัดกลุ่ม ประเภท และความสําคัญ ศึกษาเรี ยนรู้กบั ภูมิปัญญา ปราชญ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
การเข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ ห้องสมุดประชาชน สถานศึกษา และ ศูนย์การเรี ยนชุมชน
(ศรช.) ศึกษาบทบาทหน้าทีและการบริ การของแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆ กฎ กติกา เงือนไขต่าง ๆ ในการไป
ขอใช้บริ การ ฝึ กทักษะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากห้องสมุดประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
จําเป็ นเพือนําไปใช้ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
. การจัดการความรู้
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ การรวมกลุ่มเพือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพร่ ความรู้
ฝึ กทักษะกระบวนการจัดการความรู้ดว้ ยตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ
โดยการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ ระบุความรู้ทีต้องใช้ การแสวงหาความรู้ สรุ ปองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ แลกเปลียนความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบตั ิการเพือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม
สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทําสารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
. การคิดเป็ น
ศึกษาทําความเข้าใจกับความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่/การศึกษานอกระบบ และเชือมโยง
ไปสู่การเรี ยนรู้เรื องความหมายและความสําคัญของการคิดเป็ น โดยใช้ขอ้ มูลด้านวิชาการ ตนเอง สังคม
สิ งแวดล้อมอย่างพอเพียง มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพือกําหนดทางเลือกในการคิด การตัดสินใจ แก้ปัญหา
ทีเหมาะสมอย่างคนคิดเป็ น ฝึ กทักษะในการทําความเข้าใจในลักษณะของข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และ
สังคม สิ งแวดล้อม และฝึ กการใช้ข ้อมูลทัง ด้าน ในการประกอบการคิ ดและการตัด สิ น ใจแก้ปัญหาที
หลากหลายตามกระบวนการแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ น
. การวิจยั อย่างง่ าย
ศึกษา / ฝึ กทักษะ ความหมาย ความสําคัญของ การวิจยั อย่างง่าย กระบวนการและขันตอนของ
การดําเนิ น งาน ได้แก่ การระบุ / กําหนดปั ญ หา ทีต้องการหาความรู้ ความจริ ง หรื อสิ งต้องการพัฒ นา
การแสวงหาความรู้จากการศึกษาเอกสาร ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพือกําหนดแนว
คําตอบเบืองต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ สอบถาม สํารวจ / สัมภาษณ์ / ทดลอง การนําข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์หาคําตอบทีต้องการ การเขียนรายงานสรุ ปผล และการนําความรู้ไปปฏิบตั ิจริ ง
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ ทักษะการเรียนรู้ เพือใช้ เป็ นเครืองมือในการเพิมศักยภาพและ
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ใน กลุ่มอาชี พใหม่ คือ กลุ่ มอาชี พ ด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยคํานึงถึงศักยภาพหลักของพืนที
คือ ศักยภาพของทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และทําเลทีตังของแต่ ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ ละ
พืนที และศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์ในแต่ ละพืนที
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควรจัดในลัก ษณะของการบูรณาการทักษะต่ าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรี ยนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพือ 1) ฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้กาํ หนดเป้ าหมาย และวางแผนการเรี ยนรู้ 2) เพิมพูนให้มี
ทักษะพืนฐานในการอ่าน ฟัง สังเกต จํา จดบันทึก 3) มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทีทําให้การเรี ยนรู้
ด้วยตนเองประสบผลสําเร็ จ และนําความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ต้องให้ผเู้ รี ยนทุกคนไปศึกษาห้องสมุดประชาชนอําเภอ ทําความเข้าใจบทบาท หน้าที กฎ กติกา
เงือนไขการให้บริ การ เพือใช้หอ้ งสมุดประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจําเป็ นในการนําไปใช้
ในการเรี ยนรู้ของตนเอง รวมทังมอบหมายให้ผเู้ รี ยนไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ เช่นภูมิปัญญาท้องถิน
แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน
. การจัดการความรู้
ศึ ก ษาค้น คว้า หลัก การ และกระบวนการของการจัด การความรู้ การฝึ กปฏิ บัติ จ ริ งโดย
การรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ/ชุมชนปฏิบตั ิการ (Community of practice = Cops) สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่มและ
จัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
. การคิดเป็ น
ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาทําความเข้าใจกับความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่/การศึกษานอกระบบ
ด้วยกระบวนการอภิปรายกลุ่มและร่ วมสรุ ปสาระสําคัญทีเชือมโยงไปสู่การคิดเป็ นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทังด้านวิชาการ ตนเอง สังคม และสิ งแวดล้อม และนําไปสู่การคิดและการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็ น
ที มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมีค วามสุ ข จากใบงานและใบความรู้ ต่ าง ๆ ที มีก ารจัด เตรี ย มไว้ให้ผเู้ รี ย น
มีโอกาสฝึ กทักษะในการคิด การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาหลากหลายชนิ ดทีเสนอขึนมาเป็ นกรณี ตวั อย่าง
และสรุ ปให้เห็นว่ าการแก้ปัญหาตามกระบวนการคิด เป็ นนันต้องใช้ขอ้ มูลประกอบอย่างน้อย ประการ
ดังกล่าว
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. การวิจยั อย่างง่ าย
จัดให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารทีเกียวข้อง ฝึ กทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา
ทีพบในชีวิตประจําวัน / ในสาระทีเรี ยน การตังคําถาม การแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั เพือน / ผูร้ ู้ การคาดเดา
คําตอบอย่างมีเหตุผล การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการวิจยั ง่าย ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุ ปข้อมูลและ
เขียนรายงานผลอย่างง่าย ๆ
6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
จัดให้ ผ้ เู รียนทังรายบุคคล/กลุ่มได้ศึกษา ประยุกต์ ทักษะการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงพืนฐานศักยภาพ
แต่ ละพืนที ทีมีความแตกต่ าง และมีความต้ องการของท้ องถินไม่ เหมือนกัน ในการเพิมขีดความสามารถของ
การประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สร้ างสรรค์ การบริ ห ารจัด การและการบริ ก าร เพือสร้ างอาชี พ และรายได้ อย่ างมันคง และยังยืน อย่ าง
ต่ อเนือง
การวัดและประเมินผล
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใช้การประเมินจากสภาพจริ งของผูเ้ รี ยนทีแสดงออกเกียวกับ การกําหนดเป้ าหมาย และวางแผน
การเรี ยนรู้ รวมทักษะพืนฐานและเทคนิคในการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีทําให้การเรี ยนรู้ประสบ
ความสําเร็ จ
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลจากการนําเสนอ ซึงเป็ นผลจากการศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ในรู ปแบบต่างๆ เช่นการเขียน
รายงาน การร่ วมกันอภิปราย การนําในการพบกลุ่ม เป็ นต้น
. การจัดการความรู้
จากการสัง เกต ความสนใจ การแสดงความคิ ด เห็ น การมี ส่ ว นร่ ว ม การให้ค วามร่ วมมื อ
ในกลุ่มปฏิบตั ิการ ผลงาน/ชินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่ วมระหว่างครู
ผูเ้ รี ย นและผูเ้ กี ยวข้องร่ ว มกัน ประเมิน ตี ค่ าความสามารถ ความสําเร็ จ กับเป้ าหมายที วางไว้ และระบุ
ข้อบกพร่ องทีต้องแก้ไข ส่วนทีทําได้ดีแล้วก็พฒั นาให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
. การคิดเป็ น
ประเมินจากการร่ วมอภิปรายของผูเ้ รี ยน และจากการใช้ขอ้ มูลทางวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ งแวดล้อม มาประมวลใช้ประกอบการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและพอเพียงของผูเ้ รี ยน
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. การวิจยั อย่างง่ าย
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือ จากผลงาน / ชิ นงานทีมอบหมายให้
ฝึ กปฏิบตั ิ ในระหว่างเรี ยนและการสอบปลายภาคเรี ยน
6. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือ จากผลงาน / ชิ นงานที มอบหมายให้
ฝึ กปฏิบัติ ในระหว่ างการเรี ยนและการสอบปลายภาคเรี ยน
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ทร

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
วิชาทักษะการเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง
. รู้ จัก เห็นคุณค่ า และใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ถูกต้ อง
. เข้ าใจ ความหมาย กระบวนการชุ มชน และศักยภาพของชุ มชนในการปฏิ บัติก ารและทําตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชน เพือเพิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
. ความสามารถในการอธิบายกระบวนการคิดเป็ น และทักษะในการใช้ กระบวนการคิดเป็ นในการ
แก้ ปัญหา การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพได้ อย่างต่ อเนืองตลอดชีวิต
. เข้ าใจความหมาย เห็นความสําคัญ และปฏิบัติการรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และสรุ ปผลการ
หาความรู้ ความจริ ง ในการเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพ
. เข้ าใจความหมาย และเห็นความสําคัญของศักยภาพหลักของพืนที ในการเพิมขีดความสามารถ
ของการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพใหม่
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
3
. ความหมาย ความสําคัญของการ
การเรียนรู้ 1. รู้ เข้าใจความหมาย ตระหนัก
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ด้ วยตนเอง และเห็นความสําคัญของการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
. สามารถกําหนดเป้ าหมายและ . การกําหนดเป้ าหมายและ
วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
วางแผนการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
15
. ทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้
. มีทกั ษะพืนฐานทางการศึกษา
ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (การอ่าน การฟัง การ
และเทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ย
สังเกต การจํา และการจดบันทึก)
ตนเอง
8
. เจตคติ/ปัจจัย ทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ย
. สามารถอธิบายปัจจัย ทีทําให้
ตนเองประสบความสําเร็ จ (การเปิ ดรับ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประสบ
โอกาสการเรี ยนรู้ การคิดริ เริ มและ
ความสําเร็ จ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ
การสร้างวินยั ในตนเอง การคิดเชิงบวก
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ความคิดสร้างสรรค์ ความรักใน
การเรี ยน การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และ
ความรับผิดชอบ)
1. รู้ เข้าใจความหมาย ตระหนัก 1. ความหมาย ความสําคัญของแหล่ง
การใช้
เรี ยนรู้โดยทัวไป (กลุ่มบริ การข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ และเห็นความสําคัญของ
แหล่งเรี ยนรู้โดยทัวไป
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
2. อธิบายถึงความสําคัญของ
กลุ่มข้อมูลท้องถิน กลุ่มสือ
กลุ่มสันทนาการ)
การใช้แหล่งเรี ยนรู้
2. การเข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้
3. สามารถบอกและยกตัวอย่าง
(ห้องสมุดประชาชนอําเภอของ
ประเภทของแหล่งเรี ยนรู้
4. สามารถเลือกและบอกวิธีการ สถานศึกษา และ ศรช.)
. บทบาทหน้าทีและการบริ การของ
เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู้
5. ยกตัวอย่างการใช้แหล่งเรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ดา้ นต่าง ๆ
. กฎ กติกา เงือนไขต่าง ๆ ในการไปขอ
ของตนเอง
6. สามารถอธิบายหรื อยกตัวอย่าง ใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู้
. ทักษะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจาก
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจาก
ห้องสมุดประชาชนทีสอดคล้อง ห้องสมุดประชาชนทีสอดคล้องกับ
กับความต้องการ ความจําเป็ นเพือ ความต้องการ ความจําเป็ นเพือนําไปใช้
นําไปใช้ในการเรี ยนรู้ของตนเอง ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
. ความหมาย ความสําคัญ หลักการของ
การจัดการ 1. รู้ เข้าใจ ความหมาย
ความสําคัญ ประโยชน์หลักการ การจัดการความรู้
ความรู้
ของการจัดการความรู้
. กระบวนการจัดการความรู้ (กําหนด
2. รู้ เข้าใจกระบวนการจัดการ
เป้ าหมายการเรี ยนรู้/ระบุความรู้/กําหนด
ความรู้
ความรู้ทีต้องการใช้/การแสวงหาความรู้/
สรุ ปองค์ความรู้ ปรับปรุ ง ดัดแปลงให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน/ ประยุกต์ใช้
ความรู้ในกิจการงานของตน/แลกเปลียน
ความรู้/ รวมกลุ่มปฏิบตั ิการต่อยอด
ความรู้ พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม/

จํานวน
(ชัวโมง)

3

10

6

12
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

. สามารถใช้การจัดการความรู้
เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
. สามารถจัดการความรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม
. สามารถสร้าง พัฒนาความรู้
(นวัตกรรม)
. สามารถใช้สารสนเทศเป็ น
เครื องมือในการเผยแพร่
องค์ความรู้

เนือหา
สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม/จัดทํา
สารสนเทศ เผยแพร่ ความรู้)
. กระบวนการจัดการความรู้ดว้ ยตนเอง
(ระดับปัจเจก)
3.1 กําหนดความรู้หลักทีจําเป็ นหรื อ
สําคัญต่องานหรื อกิจกรรม
3.2 เสาะแสวงหาความรู้
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้
3.4 แลกเปลียนความรู้
3.5 พัฒนาความรู้/ยกระดับความรู้/
ต่อยอดความรู้
3.6 สรุ ปองค์ความรู้
3.7 จัดทําสารสนเทศองค์ความรู้ใน
การพัฒนาตนเอง
กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการ
ปฏิบัตกิ ารกลุ่ม (ชุ มชนนักปฏิบัตหิ รือ
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ :COPS)
1. รู ปแบบของ COPS ทีใช้ในการจัดการ
ความรู้
2. การทํา COPS เพือจัดการความรู้
2.1 บันทึกการเล่าเรื อง
2.2 บันทึกขุมความรู้
2.3 บันทึกแก่นความรู้
3. บันทึก จัดเก็บ เป็ นองค์ความรู้ของ
กลุ่ม เพือใช้ประโยชน์ให้ผอู้ ืนได้เรี ยนรู้
ต่อไป
การสร้ างองค์ความรู้ พัฒนา ต่อยอด
ยกระดับความรู้
1. การใช้ความรู้และประสบการณ์ในตัว
บุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม/

จํานวน
(ชัวโมง)
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การคิดเป็ น

ตัวชีวัด

เนือหา

หน่วยงาน/ชุมชน
2. การทํางานแบบต่อยอดความรู้
3. วิธีปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ (Best Practice)
การจัดทําสารสนเทศเผยแพร่
องค์ความรู้
1. การถ่ายทอดความรู้ รู ปแบบ วิธีการ
2. การประสานความรู้
3. การถอดองค์ความรู้
4. การแลกเปลียนเรี ยนรู้
5. การจัดเก็บความรู้ของกลุ่ม/องค์กร
การสร้างคลังความรู้ การประยุกต์ใช้
ICT
. ความเชือพืนฐานทางการศึกษา
. เข้าใจและเชือมันในความเชือ
ผูใ้ หญ่/การศึกษานอกระบบ ประการ
พืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่/
. คนทุกคนมีความแตกต่างกัน แต่
การศึกษานอกระบบทีเป็ น
ทุกคนต้องการความสุข ความสุขของแต่
พืนฐานเบืองต้นของการเข้าถึง
ละคนจึงแตกต่างกัน
กระบวนการคิดเป็ น
. ความสุขของคนจะเกิดขึนก็
. รู้และเข้าใจปรัชญา คิดเป็ นง่าย
ต่อเมือมีการปรับตัวเองและสิงแวดล้อม
ๆ สามารถอธิบาย ได้ถึง
ความหมายและความสําคัญของ ให้เข้าหากันอย่างผสมกลมกลืนจนเกิด
การคิดเป็ นทีเชือมโยงจากความ ความพอดี
. สภาวะแวดล้อมในสังคม
เชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จึงทําให้เกิด
และการศึกษานอกระบบ/
ปัญหา เกิดความทุกข์ ความไม่สบายกาย
การศึกษาตามอัธยาศัย
ไม่สบายใจอยูต่ ลอด
. เขียนผังกระบวนการคิด
. เมือเกิดปัญหาหรื อเกิดทุกข์ก็ตอ้ ง
แก้ปัญหา ตามแนวทางของ
หาวิธีแก้ปัญหา ซึงการแก้ปัญหาที
คนคิดเป็ น
เหมาะสมต้องมีขอ้ มูลประกอบการคิด
. อธิบายเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็ น การตัดสินใจ อย่างน้อย ประการ คือ
ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้านตนเอง
จากกรณี ตวั อย่างทีกําหนดได้

จํานวน
(ชัวโมง)
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ตัวชีวัด
อย่างมีขอ้ มูลเพียงพอ
. ทําแบบฝึ กหัดการแก้ปัญหา
ด้านกระบวนการคิดเป็ นที
กําหนดให้ได้คล่อง

เนือหา
ข้อมูลด้านสังคม สิ งแวดล้อม
1.5 เมือได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและไตร่ ตรองข้อมูล
อย่างรอบคอบ ทัง ด้าน จนมีความ
พอใจแล้วก็พร้อมทีจะรับผิดชอบการ
ตัดสินใจทีเกิดความพอดี ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับธรรมชาติอย่างสันติสุข
. ปรัชญาคิดเป็ น
2.1 ความหมาย
. ความสําคัญ
. คําทีเกียวข้อง
. การเชือมโยงความเชือพืนฐาน
ทางการศึกษาผูใ้ หญ่/การศึกษา
นอกระบบ กับปรัชญาคิดเป็ น
. กระบวนการและขันตอนการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ น
. ทุกข์/ปัญหาทีปรากฏ
. ศึกษาสาเหตุของทุกข์ ปัญหา โดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้อง ทังข้อมูล
วิชาการ ข้อมูลตนเอง และข้อมูลทาง
สังคม สิงแวดล้อม ให้รู้ลกั ษณะเบืองต้น
ของข้อมูลทัง ประการ และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ ได้
. กําหนดทางเลือกในการดับทุกข์/
ปัญหา และเลือกแนวทางทีเหมาะสม
. ดําเนินการแก้ปัญหาเพือการดับ
ทุกข์
. ประเมินผลการดําเนินงาน หากมี
ผลเป็ นทีพอใจก็จะเกิดสันติสุข ถ้ายัง

จํานวน
(ชัวโมง)
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การวิจยั
อย่างง่ าย

ตัวชีวัด

เนือหา

ไม่พอใจก็จะย้อนกลับไปพิจารณา
สาเหตุทุกข์หรื อปัญหาใหม่และแสวงหา
ข้อมูลเพิมเติมอย่างพอเพียงจนพอใจกับ
การตัดสินใจของตนเอง
. กรณี ตวั อย่างทีหลากหลายเพือฝึ ก
ทักษะการคิดเป็ นด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ น
1. วิจยั คืออะไร ทําไมต้องรู้เรื องการวิจยั
. รู้เข้าใจความหมายและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการ (ความหมายและความสําคัญของการ
วิจยั )
วิจยั
1.1 ความหมายของการวิจยั
. วิเคราะห์และกําหนดปัญหา
1.2 ความสําคัญและประโยชน์ของ
หรื อสิงทีอยากรู้/
การวิจยั
ต้องการทราบคําตอบ
2. ทําวิจยั อย่างไร
. รู้เข้าใจกระบวนการและ
(กระบวนการและขันตอนการวิจยั )
ขันตอนการวิจยั
2.1 คําถามทีต้องการคําตอบคืออะไร
. ฝึ กปฏิบตั ิการสังเกตปัญหา การ
ปัญหาทีต้องการทราบจากการวิจยั คือ
ระบุปัญหา การตังสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุ ป อะไร (การระบุปัญหาการวิจยั )
2.2 คาดเดาคําตอบว่าอย่างไร
ข้อมูลและการเขียนรายงานการ
กําหนดแนวคําตอบเบืองต้น
วิจยั อย่างง่าย
(สมมติฐาน)
2.3 วิธีการหาคําตอบทีต้องการรู้/
แหล่งคําตอบ/การรวบรวมคําตอบ
(การเก็บรวบรวมข้อมูล/เครื องมือการ
วิจยั )
2.4 ตอบคําถามทีสงสัยว่าอย่างไร
(การวิเคราะห์ขอ้ มูล/สรุ ปผลการวิจยั )
3. เขียนอย่างไร ให้คนอ่านเข้าใจ
(การเขียนรายงานการวิจยั อย่างง่าย)
. ความเป็ นมา/ความสําคัญของ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ทักษะการ
เรี ยนรู้ และ
ศักยภาพ
หลักของ
พืนทีในการ
พัฒนา
อาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา
เรื องทีทําวิจยั
. วัตถุประสงค์การวิจยั
. ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจยั
. เอกสารทีเกียวข้อง
. วิธีดาํ เนินการวิจยั
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
. เอกสารอ้างอิง
. ความหมาย ความสําคัญ ของศักยภาพ
หลักในการพัฒนาอาชีพ
2. การวิเคราะห์ ศักยภาพหลักของพืนที
ในการพัฒนาอาชีพ

. รู้ เข้ าใจความหมาย ตระหนัก
และเห็นความสําคัญ ศักยภาพ
หลักของพืนที ศักยภาพ
. อธิบายถึง องค์ ประกอบของ
ศักยภาพ ศักยภาพ
. ศักยภาพของ
. ยกตัวอย่างการใช้ ศักยภาพ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที
ศักยภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพแล
. ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะ
พบริ บมรอบ ๆ ตัวผู้เรี ยน
ภูมิอากาศ
. ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ทําเลทีตังของแต่ ละพืนที
. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ ละพืนที

. ศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์ใน
แต่ ละพืนที
. ตัวอย่างอาชีพทีสอดคล้องกับ
ศักยภาพหลักของพืน คือ
3.1 กลุ่มอาชีพด้ านการเกษตรกรรม
3.2 กลุ่มอาชีพด้ านอุตสาหกรรม
3.3 กลุ่มอาชีพด้ านพาณิ ชยกรรม

จํานวน
(ชัวโมง)
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เนือหา
3.4 กลุ่มอาชีพด้ านความคิด
สร้ างสรรค์
3.5 กลุ่มอาชีพด้ านบริ หารจัดการ
และการบริ การ

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

34

อธิบายรายวิชา ทร

ทักษะการเรียนรู้ จํานวน

หน่ วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
สาระทักษะการเรี ยนรู้ เป็ นสาระเกียวกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในด้านการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรี ยนรู้ การจัด การความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ จัดการ
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทีสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการชี นําตนเองใน
การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพให้ สอดคล้ องกับหลักการพืนฐาน และการพัฒนา ศักยภาพของพืนทีใน
กลุ่มอาชีพใหม่ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ ตามยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ อย่ างต่ อเนืองตลอดชีวิต ดังนันสาระทักษะการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี
. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสําคัญ และปฏิบตั ิการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุ ปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สามารถจําแนก จัดลําดับความสําคัญ และเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจําแนกผลทีเกิดขึนจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า กําหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทังสามประการ
และการใช้เทคนิคในการฝึ กทักษะ การคิดเป็ น เพือใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจําเป็ น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจยั กับการนําไปใช้ใน
ชีวิต และดําเนินการวิจยั ทดลองตามขันตอน
. สามารถจําแนก และวิ เคราะห์ ทั ก ษะการเรี ยนรู้ และศัก ยภาพหลัก ของพื นที ในการเพิ มขี ด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน กลุ่มอาชีพใหม่
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวน ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ทบทวนทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจํา และการจดบันทึก
ฝึ กทักษะการวางแผนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทักษะพืนฐานและเทคนิค
ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในเรื องการวางแผน การประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการวิเคราะห์วิจารณ์
เจตคติ/ปั จจัย ทีทําให้การเรี ย นรู้ด ้วยตนเองประสบความสําเร็ จ การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู้
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การคิด ริ เริ มและเรี ย นรู้ ดว้ ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวิ นัย ในตนเอง การคิด เชิ งบวก ความคิ ด
สร้างสรรค์ การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และความรับผิดชอบ
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ทบทวนความหมาย ความสําคัญ ของการใช้แหล่งเรี ยนรู้ ประเภทต่ าง ๆ ศึก ษาแหล่งเรี ย นรู้
หอสมุ ด แห่ ง ชาติ หอสมุ ด วิ ท ยาลัย /มหาวิ ท ยาลัย ห้อ งสมุ ด เฉพาะ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ยน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรี ยนรู้สาํ คัญอืน ๆ ในประเทศ
ศึกษา เรี ยนรู้ การใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีต้องการและสนใจ
. การจัดการความรู้
ศึ ก ษาความหมาย ความสํา คั ญ หลัก การของการจั ด การความรู้ กระบวนการจั ด การ
ความรู้ การรวมกลุ่ ม เพื อต่ อ ยอดความรู้ การพัฒ นาขอบข่ า ยความรู้ ข องกลุ่ ม การจัด ทํา สารสนเทศ
เผยแพร่ ความรู้
ฝึ กทั ก ษะกระบวนการจั ด การความรู้ ด ้ ว ยตนเองและด้ ว ยการรวมกลุ่ ม ปฏิ บั ติ การ
โดยการกํา หนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ ระบุ ค วามรู้ ที ต้อ งใช้ การแสวงหาความรู้ สรุ ปองค์ ค วามรู้
ระยุก ต์ใช้ค วามรู้ แลกเปลี ยนความรู้ การรวมกลุ่ม ปฏิ บัติ ก ารเพือต่ อยอดความรู้ การพัฒ นาขอบข่ า ย
ความรู้ของกลุ่ม
สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทําสารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
4. การคิดเป็ น
ทบทวนทําความเข้าใจกับความเชื อพืนฐานทางการศึก ษาผูใ้ หญ่ /การศึก ษานอกระบบ และ
เชือมโยงไปสู่การเรี ยนรู้เรื องความหมายและความสําคัญของการคิดเป็ น โดยใช้ขอ้ มูลอย่างน้อย ประการ
คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม สิ งแวดล้อม อย่างพอเพียงมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือกําหนด
ทางเลือกในการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาทีเหมาะสมอย่างคนคิดเป็ น
ศึกษาทําความเข้าใจและฝึ กทักษะในการพิจารณาข้อมูล ทังด้านด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ งแวดล้อม จนสามารถจําแนกและเปรี ยบเทียบลักษณะของข้อมูลทัง ประการได้จากกรณี ทีหลากหลาย
เพือนําไปใช้ในการเลือกเก็บข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการคิดตัดสินใจอย่างคน คิดเป็ น
ฝึ กปฏิบตั ิการคิด การตัดสินใจอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ นจากกรณี ตวั อย่าง
5. การวิจยั อย่างง่ าย
ทบทวนความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่างง่าย กระบวนการและขันตอนของการดําเนินงาน
ศึกษา ฝึ กทักษะ สถิติง่าย ๆ เพือการวิจยั เครื องมือการวิจยั และการเขียนโครงการวิจยั อย่างง่าย ๆ
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6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
ศึก ษา วิเคราะห์ และจําแนกใช้ ทั กษะการเรี ยนรู้ และศัก ยภาพหลั กของพืนทีในการเพิมขี ด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ โดยคํานึงถึงศักยภาพหลักของพืนที
คือ ศักยภาพของทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ และทําเลทีตังของแต่ ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ ละ
พืนที และศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์ในแต่ ละพืนที
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควรจัดในลัก ษณะของการบูรณาการทักษะต่ าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรี ยนรู้ทีหลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์ เพือ 1) ฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้กาํ หนดเป้ าหมาย และวางแผนการ
เรี ยนรู้ 2) เพิมพูนให้มีทกั ษะพืนฐานในการการวางแผน การประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การวิเคราะห์
วิจารณ์ 3) มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประสบผลสําเร็ จ และนําความรู้
ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาสารสนเทศ จากระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ประเทศ และโลก การเรี ยนรู้การใช้
อินเตอร์ เน็ต และแหล่งเรี ยนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ ความจําเป็ นในการนําไปใช้ในการแสวงหา
ข้อมูลเพือการเรี ยนรู้ของตนเอง
. การจัดการความรู้
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึ กปฏิบตั ิจริ งโดย
การรวมกลุ่มปฏิบตั ิ การ/ชุมชนปฏิบตั ิ การ (Community of practice = Cops) สรุ ปองค์ค วามรู้ของกลุ่ม
แลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้ และจัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
. การคิดเป็ น
ให้ผเู้ รี ยนทียังไม่เคยเรี ยนสาระนี มาก่อนได้ศึกษาเล่าเรี ยน และฝึ กทักษะการคิด การตัดสิ นใจใน
รายละเอียด เช่นเดียวกับในระดับประถมศึกษา สําหรับผูเ้ รี ยนทีได้เรี ยนสาระนี มาก่อนแล้วควรจัดให้ผเู้ รี ยน
ได้ทบทวน ทําความเข้าใจกับการเชือมโยง ความเชือพืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่/การศึกษานอกระบบมาสู่
การคิดเป็ นคล้ายกระบวนการอภิปราย ถกแถลงอย่างกว้างขวาง
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ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาทําความเข้าใจเกียวกับลักษณะของข้อมูลทางด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ งแวดล้อม จากเอกสาร แหล่งความรู้ ใบความรู้ ฯลฯ และให้มีการฝึ กอธิบายและยกตัวอย่าง เพือ
เปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างของลักษณะข้อมูลทัง ประการ ควรให้มีการทําใบงานในการฝึ กปฏิบตั ิ
เพือเพิมประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ลกั ษณะของข้อมูลทัง ด้าน
ให้ผเู้ รี ย นมี โ อกาสฝึ กปฏิบัติ ใ นการทํา แบบฝึ กหัด ในใบงาน และการอภิ ป รายถกแถลงถึ ง
กระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างการคิดเป็ นทีต้องใช้ขอ้ มูล และกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ นจาก
กรณี ตวั อย่างทีหลากหลายยิงขึน
. การวิจยั อย่างง่ าย
จัดให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารทีเกียวข้อง ฝึ กทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหา
ทีพบในชีวิตประจําวัน / ในสาระทีเรี ยน การตังคําถาม การแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั เพือน / ผูร้ ู้ การคาดเดา
คําตอบอย่างมีเหตุผล / การตังสมมติฐาน การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการวิจยั ทีมีความซับซ้อนขึน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสร้างเครื องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพืนฐาน การนําเสนอข้อมูล การสรุ ป
ข้อมูลและเขียนรายงานผล การเผยแพร่ ขอ้ ค้นพบ
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
จัด ให้ ผ้ ูเ รี ย นทั งรายบุค คล/กลุ่มได้ ศึ ก ษา วิเ คราะห์ จําแนกทั ก ษะการเรี ย นรู้ โดยคํา นึ ง ถึง
ศักยภาพหลักของแต่ ละพืนที ทีมีความแตกต่ าง และมีความต้ องการของท้ องถินทีไม่ เหมือนกัน เพือเพิมขีด
ความสามารถของการประกอบอาชีพใน กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ เพือสร้ างอาชีพ และรายได้ อย่างมันคง
และยังยืนอย่างต่ อเนือง
การวัดและประเมินผล
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใช้การประเมินจากผลงานของผูเ้ รี ยนทีแสดงออกเกียวกับ การกําหนดเป้ าหมาย และวางแผนการ
เรี ย นรู้ รวมทัก ษะพืนฐานและเทคนิ ค ในการเรี ย นรู้ ต่ าง ๆ ตลอดจนปั จ จัย ที ทําให้ก ารเรี ยนรู้ ประสบ
ความสําเร็ จ
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วมและ ผลงานทีได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้
. การจัดการความรู้
จากการสัง เกต ความสนใจ การแสดงความคิ ด เห็ น การมี ส่ ว นร่ วม การให้ค วามร่ วมมื อ
ในกลุ่ ม ปฏิ บัติ ก าร ผลงาน/ชิ นงานจากการรวมกลุ่ ม ปฏิ บัติ ก าร ใช้วิ ธี ก ารประเมิ น แบบมี ส่ ว นร่ วม
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ระหว่ า งครู ผูเ้ รี ยนและผูเ้ กี ยวข้อ งร่ วมกัน ประเมิ น ตี ค่ า ความสามารถ ความสํา เร็ จ กับ เป้ าหมายที
วางไว้ และระบุขอ้ บกพร่ องทีต้องแก้ไข ส่วนทีทําได้ดีแล้วก็พฒั นาให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
. การคิดเป็ น
ประเมิ น จากการอภิ ป ราย การทํา แบบฝึ กหัด ทํา ใบงาน และการสัง เกตจากการอภิ ป ราย
ถกแถลง การให้เ หตุ ผ ล ความรอบคอบและละเอี ย ดยิ งขึ น ความพอเพี ย ง และความเหมาะสมใน
การแสวงหาข้อมูลทัง ประการ ประกอบการคิด การตัดสินใจ
. การวิจยั อย่างง่ าย
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือ จากผลงาน / ชิ นงานทีมอบหมายให้
ฝึ กปฏิบตั ิ ในระหว่างเรี ยน และการสอบปลายภาคเรี ยน
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
จากการสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือ จากผลงาน / ชินงานทีมอบหมายให้ ฝึก
ปฏิบัติ และการประเมินแบบมีส่วนร่ วม
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ทร

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ จํานวน 5 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. สามารถวิเคราะห์ เห็นความสําคัญ และปฏิบตั ิการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุ ปได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สามารถจําแนก จัดลําดับความสําคัญ และเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจําแนกผลทีเกิดขึนจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า กําหนดแนวทางพัฒนา
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทังสามประการ
และการใช้เทคนิคในการฝึ กทักษะ การคิดเป็ น เพือใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจําเป็ น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจยั กับการนําไปใช้ใน
ชีวิต และดําเนินการวิจยั ทดลองตามขันตอน
. สามารถจําแนก และวิ เคราะห์ ทั ก ษะการเรี ยนรู้ และศัก ยภาพหลัก ของพื นที ในการเพิ มขี ด
ความสามารถของการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพใหม่
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

การเรียนรู้
ด้ วยตนเอง

. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
2. มีทกั ษะพืนฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
และเทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง
3. อธิบายปัจจัยทีทําให้การเรี ยนรู้
ด้วยตนเองประสบความสําเร็ จ
. สามารถวางแผนการเรี ยนรู้และ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองได้

. ความหมาย ความสําคัญของการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
. การกําหนดเป้ าหมาย และการวาง
แผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
. ทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้
ทักษะการแก้ปัญหา แล ะเทคนิคในการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
. ปัจจัยทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ประสบความสําเร็ จ
. การวางแผนการเรี ยนรู้ และ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
. การฝึ กทักษะวางแผนการเรี ยนรู้และ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การวิจารณ์

จํานวน
(ชัวโมง)

3
3

4
6
15

40

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

1.อธิบายความหมาย ความสําคัญ
การใช้
แหล่งเรียนรู้ ของการใช้หอ้ งสมุดอําเภอ
2. อธิบายการเข้าถึงสารสนเทศ
ของห้องสมุดประชาชน
3. อธิบายแหล่งเรี ยนรู้ หอสมุด
แห่งชาติ หอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเฉพาะ
ห้องสมุดโรงเรี ยน พิพิธภัณฑ์
อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรี ยนรู้
สําคัญอืน ๆ ในประเทศ
4. อธิบายและปฏิบตั ิการใช้
อินเทอร์เน็ต และ
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที
ต้องการและสนใจ
การจัดการ 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
หลักการ กระบวนการจัดการ
ความรู้
ความรู้ การรวมกลุ่มเพือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม และ การ
จัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
2. ปฏิบตั ิการจัดการความรู้ใน
เนือหาทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
3. จัดทําสารสนเทศและเผยแพร่
ความรู้

เนือหา
. ความหมาย ความสําคัญ ของการใช้
ห้องสมุดอําเภอ
. การเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด
ประชาชน
. แหล่งเรี ยนรู้ หอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ห้องสมุด
เฉพาะ ห้องสมุดโรงเรี ยน พิพิธภัณฑ์
อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรี ยนรู้สาํ คัญ
อืน ๆ ในประเทศ
. การใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศทีต้องการและสนใจ

จํานวน
(ชัวโมง)
3
3
14

14

. ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู้ การ
รวมกลุ่มเพือต่อยอดความรู้ การพัฒนา
ขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม และการจัดทํา
สารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
2. การฝึ กทักษะกระบวนการจัดการ
ความรู้ดว้ ยตนเอง และ กระบวนการ
จัดการความรู้ดว้ ยการรวมกลุ่ม
ปฏิบตั ิการ
. สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทํา
สารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว

18

10

41

ที

หัวเรือง
การคิดเป็ น

การวิจยั
อย่างง่ าย

ตัวชีวัด

เนือหา

. ความเชือพืนฐานทางการศึกษา
ผูใ้ หญ่/การศึกษานอกระบบ ประการ
โดยสรุ ป
. ปรัชญาการคิดเป็ น
. ความหมาย/ความสําคัญ
. ศัพท์เฉพาะ
. การเชือมโยงของความเชือ
พืนฐานทางการศึกษาผูใ้ หญ่/กศน.
สู่ปรัชญา คิดเป็ น
. ลักษณะของข้อมูล ด้าน ทีจะ
นํามาใช้ประกอบการคิดในการตัดสินใจ
คือ ข้อมูลทางวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ งแวดล้อม รวมถึงการเปรี ยบเทียบ
เพือให้เห็นความแตกต่างของข้อมูล
ทัง ประการดังกล่าว
. กระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างคน
คิดเป็ นในรายละเอียดพร้อมตัวอย่างการ
นําไปปฏิบตั ิในวิถีการดําเนินชีวติ จริ ง
5. กรณี ตวั อย่างทีหลากหลายเพือการฝึ ก
ทักษะการปฏิบตั ิ
. ความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่าง
1. อธิบายความหมาย
ง่าย กระบวนการและขันตอนของการ
ความสําคัญการวิจยั อย่างง่าย
กระบวนการและขันตอนของการ ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
.. ฝึ กทักษะ สถิติง่าย ๆ เพือการวิจยั
2. มีทกั ษะในการใช้สถิติง่าย ๆ
เพือการวิจยั และจัดทําเครื องมือ เครื องมือการวิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. ฝึ กทักษะในการเขียนโครงการวิจยั
3. มีทกั ษะในการเขียน
อย่างง่าย ๆ
โครงการวิจยั อย่างง่าย ๆ

จํานวน
(ชัวโมง)

. อธิบายได้ถึงความเชือพืนฐาน
ทางการศึกษาผูใ้ หญ่/การศึกษา
นอกระบบ และเชือมโยงมาสู่
กระบวนการคิดเป็ น และระบบ
คิด การแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็ น
. อธิบายลักษณะของข้อมูล
วิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ งแวดล้อม โดยเปรี ยบเทียบให้
เห็นความแตกต่างของข้อมูลทัง
ประการ
. อธิบายและฝึ กปฏิบตั ิการคิด
เป็ น จากกรณีตวั อย่างต่าง ๆ ถึง
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างคนคิด
เป็ น
ได้อย่างเป็ นระบบ

9

8

18

42

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ทักษะการ
เรี ยนรู้และ
ศักยภาพ
หลักของ
พืนทีในการ
พัฒนา
อาชีพ

. บอกความหมาย ตระหนักและ
เห็นความสําคัญ ของทักษะการ
เรี ยนรู้ และศักยภาพหลักของ
พืนที
. มีทกั ษะการเรี ยนรู้พนฐาน
ื
และ
เทคนิควิธีในการแสวงหาความรู้
. สามารถบอกอาชีพในกลุ่ม
อาชีพใหม่ ได้แก่ ก ลุ่มอาชีพด้ าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิด
สร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและ
การบริการ
. สามารถบอกและยกตัวอย่าง
ทักษะการเรี ยนรู้เพือพัฒนา
ศักยภาพ กลุ่มอาชีพใหม่

. ความหมาย ความสําคัญ ของทักษะ
การเรี ยนรู้และศักยภาพหลักของพืนที
2. ทักษะการเรี ยนรู้พนฐาน
ื
และเทคนิค
วิธีทางศึกษาหาความรู้
. การเข้าถึงและการเลือกใช้ศกั ยภาพ
หลักของพืนที
. ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มอาชีพด้าน
4.1 การเกษตรกรรม
. อุตสาหกรรม
4.2 พาณิ ชยกรรม
4.3 ความคิด สร้างสรรค์
4.4 บริ หารจัดการ และการบริ การ
ทีสอดคล้องกับศักยภาพหลักของพืน

จํานวน
(ชัวโมง)

3

43

คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

44

คําอธิบายรายวิชา ทร

ทักษะการเรียนรู้ จํานวน 5 หน่ วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
สาระทักษะการเรี ยนรู้ เป็ นสาระเกียวกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในด้านการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรี ยนรู้ การจัด การความรู้ การคิดเป็ น และการวิจยั อย่างง่าย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถกําหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้แหล่งเรี ยนรู้ จัดการ
ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทีสามารถใช้เป็ นเครื องมือในการชี นําตนเองใน
การเรี ยนรู้ และการประกอบอาชีพให้ สอดคล้ องกับ หลักการพืนฐาน และการพัฒนา ศักยภาพหลักของ
พืนที ใน กลุ่ มอาชี พใหม่ คือ กลุ่ม อาชี พดด้ าน เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม พาณิช ยกรรม ความคิด
สร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการตามยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ อย่ างต่ อเนือง
ตลอดชีวติ ดังนัน สาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับดังนี
. สามารถประมวลความรู้ ทํางานบนฐานข้อมูล และมีความชํานาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็ น
สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ ว
. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรี ยนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็ นลักษณะนิสยั
. สามารถสรุ ปองค์ความรู้ใหม่ นําไปสร้างสรรค์สงั คมอุดมปัญญา
. ความสามารถในการฝึ กทักษะการคิดเป็ นทีซับซ้อนเชือมโยงกับคุณธรรม จริ ยธรรม ทีเกียวข้อง
กับปรัชญาคิดเป็ นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็ น และการแก้ไข
. สามารถวางแผนการวิจยั ดําเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
. สามารถวางแผนประยุกต์ ใช้ ทักษะการเรี ยนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีเป็ นเครื องมือในการ
เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่ งขันใน กลุ่มอาชีพใหม่
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทบทวน ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ฝึ กทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจํา และการจดบันทึก
ทบทวนการวางแผนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะพืนฐานและ
เทคนิคในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในเรื องการวางแผน การประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การวิเคราะห์
วิจารณ์
ฝึ กทักษะความรู้ทกั ษะการพูด และการทําแผนผังความคิด
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เจตคติ/ปัจจัย ทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประสบความสําเร็ จ การเปิ ดรับโอกาสการเรี ยนรู้ การ
คิ ด ริ เริ มและเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง การสร้ างแรงจู งใจ การสร้ า งวิ นัย ในตนเอง การคิ ด เชิ งบวก ความคิ ด
สร้างสรรค์ ความรักในการเรี ยน การใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และความรับผิดชอบ
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ทบทวน ความหมาย ความสําคัญ ประเภทแหล่งเรี ยนรู้
ทบทวนการใช้ห้องสมุดประชาชน การเข้าถึงสารสนเทศห้องสมุด ประชาชน ห้องสมุด อืน ๆ
แหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ ทีสําคัญเช่นผูร้ ู้ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู้ สือมวลชน รวมทังการใช้อินเตอร์เน็ต
เพือการเรี ยนรู้ของตนเอง
ศึกษา สํารวจ แหล่งเรี ยนรู้ภายในชุมชน จัดกลุ่ม ประเภท และความสําคัญ
ศึกษาเรี ยนรู้กบั ภูมิปัญญา ปราชญ์ ผูร้ ู้ในท้องถิน
. การจัดการความรู้
ทบทวนความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้
การรวมกลุ่มเพือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
ฝึ กทักษะกระบวนการจัดการความรู้ดว้ ยตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ โดยการกําหนด
เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ระบุความรู้ทีต้องใช้ การแสวงหาความรู้ สรุ ปองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ แลกเปลียน
ความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบตั ิการเพือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม
สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทําสารสนเทศองค์ความรู้ใหม่และการนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว
. การคิดเป็ น
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และความหมายของความเชือพืนฐานทางการศึกษา / การศึกษานอก
ระบบ และเชือมโยงมาสู่กระบวนการคิดเป็ น
ทบทวน ความหมาย ความสําคัญของการคิดเป็ น กระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
กระบวนการคิดเป็ น
ศึกษารายละเอียดทีหลากหลายในเชิ งเปรี ย บเทีย บของลักษณะข้อมูลทางด้านวิชาการ ตนเอง
และสังคม สิ งแวดล้อมทีแตกต่างกันไปของชุมชน วัฒนธรรม จารี ตประเพณี สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
และ บุคคลเพือนํามาขยายในการคิด การตัดสิ นใจอย่างคนคิดเป็ น ศึกษาข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมที
เกียวข้องกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนมาเสริ มความหมายการคิดเป็ นให้เกิดสันติสุขทียังยืน ฝึ กปฏิบตั ิการ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลในชุมชน เพือนํามาประกอบการคิดการตัดสินใจ
ฝึ กปฏิบตั ิการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การคิดเป็ นทังจากกรณี ตวั อย่างทีซับซ้อน และ
หลากหลายโดยนําข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มาประกอบการคิดการพิจารณาด้วย
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ฝึ กการสรุ ปกระบวนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเป็ นจากข้อมูลทีเก็บและวิเคราะห์จาก
ชุมชน
. การวิจยั อย่างง่ าย
ทบทวนความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่างง่าย กระบวนการและขันตอนของการดําเนินงาน
สถิติง่าย ๆ เพือการวิจยั เครื องมือการวิจยั และการเขียนโครงการวิจยั อย่างง่าย ๆ
ศึกษา ฝึ กทักษะ การวิจยั ในบ้าน การเขียนรายงานวิจยั การนําเสนอและเผยแพร่ งานวิจยั
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการประกอบอาชีพ
ทบทวน ประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะกาเรเรี ย นรู้ และศั ก ยภาพหลั ก ของพืนที คือ ศั ก ยภาพของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ทําเลทีตังของแต่ ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ ละพืนที และศักยภาพ
ของทรั พยากรมนุ ษย์ ในแต่ ละพืนที เพื อเป็ นเครื องมือในการเพิ มศักยภาพและขี ดความสามารถในการ
แข่ งขันในกลุ่มอาชีพใหม่ เช่ น กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์
และการบริ หารจัดการและการบริ การ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการ
เรี ยนรู้ทีหลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์ เพือ 1) ฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้กาํ หนดเป้ าหมาย และวางแผนการ
เรี ยนรู้ 2) เพิมพูนให้มีทกั ษะพืนฐานทักษะการพูด และการทําแผนผังความคิดโดยการปฏิบตั ิจริ ง
3) มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองประสบผลสําเร็ จ และนําความรู้ไปใช้ใน
วิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม
. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ให้ผเู้ รี ยนทุกคนไปสํารวจ ศึกษา รวบรวมแหล่งเรี ยนรู้ ภายในชุมชน จังหวัด ประเทศ และโลก
รวมทังการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีสนใจ ทําความเข้าใจ บทบาท หน้าที ข้อดีขอ้ เสี ย
ของแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ
. การจัดการความรู้
ศึ ก ษาค้น คว้า หลัก การ และกระบวนการของการจัด การความรู้ การฝึ กปฏิ บัติ จ ริ งโดย
การรวมกลุ่มปฏิบตั ิ การ/ชุมชนปฏิบตั ิ การ (Community of practice = Cops) สรุ ปองค์ค วามรู้ของกลุ่ม
แลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้/สร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
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. การคิดเป็ น
ให้ผเู้ รี ยนได้มีการทบทวนทังความเชือพืนฐานทางการศึก ษาผูใ้ หญ่ / กศน. ที เชือมโยงไปสู่
ปรัชญาคิดเป็ น และกระบวนการคิดการแก้ปัญหาที เป็ นระบบกระบวนการคิดเป็ นทีใช้ขอ้ มูลของการคิ ด
อย่างน้อย ประการ คือ ข้อมูลวิธีการตนเอง และสังคม สิงแวดล้อม
ให้ผเู้ รี ยนได้มีก ารอภิปรายถกแถลงถึงประสบการณ์ในการคิด ของตนเองทีผ่านมาว่ามีการใช้
กระบวนการคิดเป็ นมากน้อยเพียงใด มีผลกระทบจากการคิดการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างใด รวมถึงการใช้
หลักคุณธรรมจริ ยธรรมบูรณาการเข้ากับกระบวนการคิดเป็ นเพือปรับกระบวนการ คิดเป็ นทียังยืน
ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกการเก็บข้องมูล การเลือกใช้ขอ้ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสังเคราะห์ขอ้ มูล
ในชุมชน และนํามาฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหา ในลักษณะการคิดเป็ นทีมีขอ้ มูลคุณธรรม จริ ยธรรม บูรณาการ
ด้วยเหมือนการคิดทียังยืน
ให้มีการสรุ ปรายงานการคิดแก้ปัญหาด้วยกรนะบวนการคิดเป็ น เพือจัดทําเป็ นร่ องรอยในแฟ้ ม
ผลงาน
. การวิจยั อย่างง่ าย
จัดให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้น คว้า เอกสารทีเกียวข้อง การใช้เทคโนโลยีเพือสื บค้น ข้อมูลฝึ กทักษะ
การสังเกตและค้นหาปั ญหาทีพบในชีวิตประจําวัน / ในการประกอบอาชีพ / ในสาระทีเรี ยน การตังคําถาม
การแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั เพือน / ผูร้ ู้ การคาดเดาคําตอบอย่างมีเหตุผล การฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการวิจยั
ตามหลัก การ การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล การสร้ า งเครื องมื อ การวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ อย่า งง่ า ย ๆ
ที เหมาะสมกับข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การสรุ ปข้อมูลและเขี ย นรายงานผลตามหลัก การ การเผยแพร่
ข้อค้นพบด้วยวิธีการหลากหลาย
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
จัด ให้ ผ้ ูเรี ย นทั งรายบุคคล/กลุ่มได้ ศึ กษา สํารวจ วิเ คราะห์ ประยุก ต์ ทัก ษะการเรี ย นรู้ และ
พืนฐานศักยภาพหลักแต่ ละพืนที ทีมีความแตกต่ าง และมีความต้ องการท้ องถินทีไม่ เหมือนกัน ในการเพิม
ขี ด ความสามารถที เกียวกับ การพัฒ นาการประกอบอาชี พ ในกลุ่ ม อาชี พ ใหม่ คือ ด้ า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริ การ เพือสร้ างอาชีพ และ
รายได้ อย่างมันคง และยังยืนอย่างต่ อเนือง
การวัดและประเมินผล
. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใช้การประเมินจากสภาพจริ งของผูเ้ รี ยนทีแสดงออกเกียวกับ การกําหนดเป้ าหมาย และวางแผน
การเรี ยนรู้ รวมทักษะพืนฐานและเทคนิ คในการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนปั จจัยทีทําให้การเรี ยนรู้ประสบ
ความสําเร็ จ
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2. การใช้ แหล่งเรียนรู้
ผลงานจากการศึกษาสํารวจ และการนําไปใช้ประโยชน์
. การจัดการความรู้
ประเมินจากสภาพจริ งโดย การสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่ วม การให้
ความร่ วมมือในกลุ่มปฏิบตั ิการ ผลงาน/ชินงานจากการรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ ใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วน
ร่ วมระหว่างครู ผูเ้ รี ยนและผูเ้ กียวข้องร่ วมกันประเมินตีค่าความสามารถ ความสําเร็ จกับเป้ าหมายทีกําหนด
ไว้ และระบุขอ้ บกพร่ องทีต้องแก้ไข ส่วนทีทําได้ดีแล้วก็พฒั นาให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
. การคิดเป็ น
ประเมิน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิ ด วิเคราะห์ การตัด สิ นใจแก้ปัญ หาจากข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริ ง ประเมินจากการใช้ขอ้ มูลทีเหมาะสม สอดคล้อง เพียงพอ น่ าเชือถือ ประเมินจากการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม และการอภิปรายถกแถลง และความพอใจในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเป็ นอย่างยังยืน
. การวิจยั อย่างง่ าย
ประเมินจากสภาพจริ งโดย การสังเกต ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือจากผลงาน /
ชินงานทีมอบหมายให้ฝึกปฏิบตั ิ ในระหว่างเรี ยน และการสอบปลายภาคเรี ยน
6. ทักษะการเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพืนทีในการพัฒนาอาชีพ
ประเมินจากสภาพจริ งโดย ความสนใจ การมีส่วนร่ วม ความร่ วมมือ จากผลงาน / ชิ นงานที
มอบหมายให้ ฝึกปฏิบัติ ในระหว่ างเรี ยนและการสอบปลายภาคเรี ยน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. สามารถประมวลความรู้ ทํางานบนฐานข้อมูล และมีความชํานาญในการอ่าน ฟัง จดบันทึก เป็ น
สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ ว
. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรี ยนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็ นลักษณะนิสยั
. สามารถสรุ ปองค์ความรู้ใหม่ นําไปสร้างสรรค์สงั คมอุดมปัญญา
. ความสามารถในการฝึ กทักษะการคิดเป็ นทีซับซ้อนเชือมโยงกับคุณธรรม จริ ยธรรม ทีเกียวข้อง
กับปรัชญาคิดเป็ นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็ น และการแก้ไข
. สามารถวางแผนการวิจยั ดําเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง
. สามารถวางแผนประยุกต์ ใช้ ทักษะการเรี ยนรู้ และศักยภาพหลักของพืนที เป็ นเครื องมือในการ
เพิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่ งขันใน กลุ่มอาชีพใหม่
จํานวน
ที หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. อธิบายความหมาย ความสําคัญ . ความหมาย ความสําคัญ และ
การเรียนรู้
ด้ วยตนเอง และกระบวนการของการเรี ยนรู้ กระบวนการของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
12
2. ทักษะพืนฐานทางการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการ
. ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะพืนฐาน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทังการวาง
ทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และเทคนิคในการ แผนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้ และการวาง เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
แผนการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
8
3. ทักษะการพูดและการทําแผนผัง
. ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการพูด
ความคิด
และการทําแผนผังความคิด
10
. อธิบายปัจจัย ทีทําให้การเรี ยนรู้ 4. ปัจจัย ทีทําให้การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ประสบความสําเร็ จ
ด้วยตนเองประสบความสําเร็ จ
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
การใช้
แหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรี ยนรู้ การใช้
ห้องสมุดและ แหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ
ทีสําคัญ รวมทังการใช้
อินเตอร์เน็ตเพือการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง
. บ่งชีข้อดีขอ้ เสียของแหล่ง
เรี ยนรู้
. ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้กบั แหล่ง
เรี ยนรู้ต่างๆได้เหมาะสม
การจัดการ . อธิบายความหมาย ความสําคัญ
หลักการ กระบวนการจัดการ
ความรู้
ความรู้ การรวมกลุ่มเพือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้
ของกลุ่ม การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพร่ ความรู้
. ปฏิบตั ิการด้านทักษะ
กระบวนการจัดการความรู้ดว้ ย
ตนเองและด้วยการรวมกลุ่ม
ปฏิบตั ิการ
. สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทํา
สารสนเทศองค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว
การคิดเป็ น 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของการคิดเป็ น
. รวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และ คิดวิเคราะห์ โดยใช้
ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ
และด้านสังคมสิ งแวดล้อม

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. ความหมาย ความสําคัญ ประเภท
แหล่งเรี ยนรู้ เข้าถึงสารสนเทศ
แหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ ทีสําคัญ รวมทังการ
ใช้อินเตอร์เน็ตเพือการเรี ยนรู้ของตนเอง

. ข้อควรคํานึงในการศึกษาเรี ยนรู้กบั
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทังนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
. ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู้
การรวมกลุ่มเพือต่อยอดความรู้ การ
พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การ
จัดทําสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้
. ทักษะกระบวนการจัดการความรู้ดว้ ย
ตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบตั ิการ
. สรุ ปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทํา
สารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว

10

1. ความเชือพืนฐานทางการศึกษา
ผูใ้ หญ่/ การศึกษานอกระบบ ทีเชือมโยง
มาสู่ปรัชญา คิดเป็ น
. ความหมาย ความสําคัญของ
การคิดเป็ น
. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน

3

12
12

3
8

51

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

และคิดวิเคราะห์ โดยใช้ขอ้ มูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคม
สิ งแวดล้อม
4. กระบวนการและเทคนิคการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลทัง ประการ ของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน เพือประกอบการ
คิด การตัดสินใจ
5. การกําหนดแนวทางทางเลือกที
หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมี
ความสุขอย่างยังยืน การประยุกต์ใช้
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/สังคม
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ . ความหมาย ความสําคัญการวิจยั อย่าง
การวิจยั อย่างง่าย กระบวนการและ ง่าย กระบวนการและขันตอนของการ
ดําเนินงาน
ขันตอนของการดําเนินงาน
2. อธิบาย และฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับ . สถิติง่าย ๆ เพือการวิจยั
สถิติง่าย ๆ เพือการวิจยั
. การสร้างเครื องมือการวิจยั
3. สร้างเครื องมือการวิจยั อย่าง
. การเขียนโครงการวิจยั อย่างง่าย ๆ
ง่าย ๆ
5. ทักษะการวิจยั ในอาชีพ การเขียน
4. ปฏิบตั ิการเขียนโครงการวิจยั
รายงานวิจยั การนําเสนอและเผยแพร่
อย่าง
ง่าย ๆ และมีทกั ษะการวิจยั ในอาชีพ งานวิจยั
การเขียนรายงานวิจยั การนําเสนอ
และเผยแพร่ งานวิจยั
. กําหนดแนวทางทางเลือกที
หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความสุข การประยุกต์ใช้
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/สังคม

การวิจยั
อย่างง่ าย

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

10

10

3

5
8
8
10
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ทักษะการ
เรี ยนรู้ และ
ศักยภาพ
หลักของ
พืนทีในการ
พัฒนา
อาชีพ

. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของทักษะการเรี ยนรู้ และ
ศักยภาพหลักของพืนที ทีแตกต่ าง
กัน
. ยกตัวอย่างเกียวกับศักยภาพ
หลักของพืนทีหลัก ทีแตกต่ างกัน
. สามารถบอกหรื อยกตัวอย่าง
เกียวกับศักยภาพหลักของพืนที
ของตนเอง
. ยกตัวอย่างอาชีพทีใช้ หลักการ
พืนฐานของศักยภาพหลักในการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่
เช่ น กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม
ความคิดสร้ างสรรค์ การบริ หาร
จัดการและการบริ การ

. ความหมาย ความสําคัญ ของศักยภาพ
หลักของพืนที
2. กลุ่มอาชีพใหม่ ด้ าน และศักยภาพ
หลักของพืนที ประการ
กลุ่มอาชีพใหม่
1. กลุ่มอาชีพด้ านเกษตรกรรม
2. กลุ่มอาชีพด้ านอุตสาหกรรม
3. กลุ่มอาชีพด้ านพาณิ ชยกรรม
4. กลุ่มอาชีพด้ านความคิด
สร้ างสรรค์
5. กลุ่มอาชีพด้ านการบริ หารจัดการ
และการบริ การ
ศักยภาพหลักของพืนที
1. ศักยภาพของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที
2. ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะ
ภูมิอากาศ
3. ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ทําเลทีตังของแต่ ละพืนที
4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ ละพืนที
5. ศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์
ในแต่ ละพืนที
. ตัวอย่างการวิเคราะห์ ศกั ยภาพหลัก
ของพืนที ทัง ประการในกลุ่มอาชีพ
ใหม่ ด้ านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิ ชยกรรม ความคิดสร้ างสรรค์
บริ หารจัดการ และการบริ การ

จํานวน
(ชัวโมง)

2
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สาระทักษะความรู้ พนฐาน
ื

54

สาระความรู้พนฐาน
ื
เป็ นสาระเกียวกับภาษาและการสือสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที . มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับภาษาและการสือสาร
มาตรฐานที . มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

55

จํานวนและการดําเนินการ

การฟั ง การดู

ผังมโนทัศน์

การอ่าน

การวัด
เรขาคณิ ต

การพูด
การเขียน

ภาษาไทย

สาระความรู้ พนฐาน
ื

คณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น

หลักการใช้
ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม

ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
การเชือมโยงความรู ้ คณิ ตศาสตร์ กบั งานอาชีพ

ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานที .1
มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะพืนฐาน
เกียวกับภาษาและการสื อสาร

มาตรฐานที .
มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การฟั ง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษกับการประกอบอาชีพ

พีชคณิ ต

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

สิ งมีชีวติ และสิ งแวดล้อม
สารเพือชีวติ
แรงและพลังงานเพือชีวติ
ดาราศาสตร์ เพือชีวติ
วิทยาศาสตร์ กบั ช่องทางในการประกอบอาชีพ
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วิชาภาษาไทย

57

ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา
ภาษาไทย
การใช้ภาษาไทยด้านการพูด การเขียน เป็ น กับการประกอบอาชีพ
ช่องทางในการประกอบอาชีพ

สามารถค้นคว้าเรื องราว ประโยชน์ และ
คุณค่าของนิทาน นิทานพืนบ้าน วรรณคดี
และวรรณกรรมท้องถิน
การนําเสี ยงและรู ปอักษรไทยประสมเป็ นคํา
อ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษา การใช้เครื องหมายวรรคตอน เข้าใจ
ลักษณะของคําไทย คําภาษาถิน และ
ภาษาต่างประเทศทีใช้ในภาษาไทย

วรรณคดี
และวรรณกรรม

วิชาภาษาไทย

หลักการใช้ ภาษาไทย

หลักการ ความสําคัญของการเขียนประเภทต่างๆ การ
กรอกแบบรายการต่างๆ มีนิสยั รักการเขียน ตลอดจน
มารยาทในการเขียน

การฟัง การดู

การเขียน

การอ่าน

หลักการ ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุ ปความ
และมารยาทในการฟั งและดู

การพูด ความสําคัญ ลักษณะการพูดทีดี เพือแสดงความรู้
ความคิด ความรู ้ สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

ความสําคัญ หลักการ จุดมุง่ หมาย ของการอ่านออกเสี ยงและ
อ่านในใจ การอ่านบทร้ อยกรอง ร้อยแก้วได้อย่างถูกต้อง
มีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การใช้ภาษาไทยด้านการพูด การเขียน
เป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพ

รู ้ และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี
วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
ตลอดจนเห็นคุณค่า

ภาษาไทย
กับการประกอบอาชีพ

วรรณคดี
และวรรณกรรม

ชนิดและหน้าทีของคํา พยางค์ วลี ประโยชน์ การ
ใช้เครื องหมายวรรคตอน อักษรย่อ พจนานุกรม
คําราชาศัพท์ ความแตกต่าง และความหมายของ
สํานวน สุ ภาษิต คําพังเพย

วิชาภาษาไทย

หลักการใช้ ภาษาไทย

การเลือกใช้ภาษาในการนําเสนอ
การใช้แผนภาพความคิด
การเขียนสื อสารเรื องราวต่างๆ
ตลอดจนมารยาทในการเขียน

การฟัง การดู

การเขียน

การอ่าน

สรุ ปความ จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็นต่อผูพ้ ูด
อย่างมีเหตุผล ตลอดจนมารยาทในการฟังและดู

พูดนําเสนอความรู ้ ความคิดเห็น โน้มน้าวใจ

การพูด ปฏิเสธเจรจาต่อรองด้วยภาษากิริยาท่าทางทีสุ ภาพ
ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนมารยาทในการพูด

การอ่านออกเสี ยง อ่านในใจ การแยกแยะข้อเท็จจริ ง
ข้อคิดเห็น จุดมุ่งหมายของเรื องทีอ่าน ตลอดจนมารยาทใน
การอ่าน
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การใช้ภาษาไทยด้านการพูด การเขียน
เป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพ

การวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
โดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี
การเลือกใช้ถอ้ ยคํา สํานวน สุ ภาษิต คําพังเพย
โครงสร้ างของประโยค รู ปประโยค และชนิด
ของประโยค เพือสร้ างมนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ นื

ภาษาไทย
กับการประกอบอาชีพ

วรรณคดี
และวรรณกรรม

วิชาภาษาไทย

หลักการใช้ ภาษาไทย

หลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้คาํ ได้ตรงความหมาย
ถูกต้องตามอักขระวิธี และระดับภาษา การแต่งคําประพันธ์
ประเภทร้อยแก้ว ร้ องกรอง ตลอดจนการวิพากษ์วจิ ารณ์ ประเมิน
งานเขียน มีนิสยั รักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน

การฟัง การดู

การเขียน

การอ่าน

การมีวจิ ารณญาณในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล
และความเป็ นไปได้ของเรื องทีฟั งและดูจากสื อ
ทีหลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟั งและดู

ศิลปะการพูดทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

การพูด ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์

ประมาณค่าการใช้ภาษาพูด และมารยาทในการพูด

การตีความ แปลความ วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม
การมีนิสัยรักการอ่านและมารยาทในการอ่าน
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับภาษาและการสื อสาร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
การฟัง การดู
การฟัง การดู
1. เห็นความสําคัญของ 1. รู ้และเข้าใจหลักการ 1. สามารถสรุ ปความ 1. สรุ ปความ จับประเด็น
ความสําคัญและ
สําคัญของเรื องทีฟัง
การฟังและดู
จับประเด็นสําคัญ
จุดมุ่งหมายของ
2. สามารถจับใจความ
ของเรื องทีฟัง และ และดู
การฟังและดู
. วิเคราะห์ความ
และสรุ ปความจาก
ดู
2. จับใจความสําคัญ
น่ าเชือถือจากการฟัง
เรื องทีฟังและดู
2. วิเคราะห์ แยกแยะ
และสรุ ปความจาก
และดูสือโฆษณาและ
3. มีมารยาทในการฟัง
ข้อเท็จจริ ง
เรื องทีฟังและดู
ข่าวสารประจําวันอย่าง
และดู
ข้อคิดเห็นและ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มีเหตุผล
จุดประสงค์ของ
มารยาทในการฟัง
. วิจารณ์การใช้นาเสี
ํ ยง
เรื องทีฟัง และดู
และดู
กิริยาท่าทาง ถ้อยคําของ
. สามารถแสดง
ผูพ้ ดู อย่างมีเหตุผล
ทรรศนะและความ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
คิดเห็นต่อผูพ้ ดู
มารยาทในการฟัง และดู
อย่างมีเหตุผล
. มีมารยาทในการฟัง
และดู

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
การฟัง การดู
1. สามารถเลือกสื อ ใน 1. เห็นคุณค่าของสื อ
ในการฟังและดู
การฟัง และดูอย่าง
. วิจารณ์ความ
สร้างสรรค์
สมเหตุสมผล
. สามารถฟังและดู
การลําดับความ
อย่างมีวิจารณญาณ
และความเป็ นไปได้
. เป็ นผูม้ ีมารยาทใน
ของเรื องทีฟังและดู
การฟังและดู
. นําเสนอความรู ้
ความคิดเห็นทีได้
จากการฟังและดู
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการฟัง
และดู
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
การพูด
การพูด
1. เห็นความสําคัญ และ 1. เข้าใจความสําคัญ
1. สามารถพูดนําเสนอ 1. พูดนําเสนอความรู ้
และลักษณะการพูด
ความคิดเห็น
ลักษณะการพูดทีดี
ความรู ้ แสดงความ
ทีดี
สร้างความเข้าใจ
. สามารถพูดแสดง
คิดเห็น สร้างความ
. พูดแสดงความรู้
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ
ความรู ้ ความคิด
เข้าใจ โน้มน้าวใจ
ความคิด ความรู ้สึก
เจรจาต่อรอง ด้วย
ความรู ้สึกในโอกาส
ปฏิเสธเจรจาต่อรอง
ได้อย่างเหมาะสม
ภาษากิริยาท่าทาง
ต่างๆ ได้อย่าง
ด้วยภาษากิริยา
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
ทีสุ ภาพ
เหมาะสม
ท่าทางทีสุ ภาพ ใน
มารยาทในการพูด
. มีมารยาทในการพูด
โอกาสต่างๆ ได้อย่าง 2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการพูด
เหมาะสม
. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
การอ่ าน
1. เห็นความสําคัญของ 1. เข้าใจความสําคัญ
1. สามารถอ่านได้อย่าง 1. อ่านในใจได้คล่อง
หลักการ และ
และเร็ ว
การอ่าน ทังการอ่าน
มีประสิ ทธิภาพ
2. อ่านออกเสี ยงและอ่าน
ออกเสี ยงและอ่านใน จุดมุ่งหมายของการ . จับใจความสําคัญ
อ่านทังอ่านออกเสี ยง แยกข้อเท็จจริ งและ
ทํานองเสนาะได้อย่าง
ใจ
และอ่านในใจ
ถูกต้องตามลักษณะ
2. สามารถอ่านได้อย่าง
ข้อคิดเห็นจากเรื อง
คําประพันธ์
ถูกต้อง และอ่านได้ 2. อ่านออกเสี ยงคํา
ทีอ่าน
เร็ ว เข้าใจความหมาย ข้อความ บทสนทนา 3. สามารถอ่านหนังสื อ 3. วิเคราะห์ แยกแยะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
การพูด
1. สามารถพูด ทังทีเป็ น 1. ใช้ศิลปะการพูดที
เป็ นทางการและไม่
ทางการและไม่เป็ น
เป็ นทางการได้อย่าง
ทางการโดยใช้ภาษา
เหมาะสมกับโอกาส
ถูกต้องเหมาะสม
และบุคคล
. สามารถแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ . วิเคราะห์ ประเมินค่า
การใช้ภาษาพูดจาก
และประเมินค่าการ
สื อต่างๆ
ใช้ภาษาพูดจากสื อ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
ต่างๆ
มารยาทในการพูด
3. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
1. สามารถอ่านอย่าง มี 1. ตีความ แปลความ
และขยายความเรื องที
วิจารณญาณ
จัดลําดับความคิดจาก อ่าน
เรื องทีอ่าน
. สามารถศึกษาภาษา
ถิน สํานวน สุภาษิต 2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ทีมีอยูใ่ นวรรณคดี
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
เรื องสัน บทร้อย
ของถ้อยคํา ข้อความ
กรอง และบทร้อง
เนื อเรื องทีอ่าน
3. มีมารยาทในการอ่าน เล่น บทกล่อมเด็ก
และนิสยั รักการอ่าน 3. อธิบายความหมาย
ของคําและข้อความ
ทีอ่าน
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการอ่าน
และมีนิสยั รักการ
อ่าน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ลําดับความคิดและ
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น วรรณกรรมปัจจุบนั
และสื อสารสนเทศ
ความเป็ น ไปได้ของ
และวรรณกรรม
และจุดมุ่งหมายของ
ได้อย่างกว้างขวาง
เรื องที อ่าน
ท้องถิน
เรื องทีอ่าน
เพือพัฒนาตนเอง
3. อธิบายความหมาย
. สามารถวิเคราะห์
. มีมารยาทในการอ่าน 4. เลือกอ่านหนังสื อ
ของภาษาถิน สํานวน
วิจารณ์ ประเมินค่า
และนิ สยั รัก การอ่าน และสื อสารสนเทศ
สุ ภาษิตทีปรากฏใน
องค์ประกอบของ
เพือพัฒนาตนเอง
วรรณคดี
วรรณคดี
5. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณกรรมปัจจุบนั
มารยาทในการอ่าน
วรรณกรรมท้องถิน
วรรณกรรมท้องถิน
และมีนิสยั รักการ
. วิเคราะห์ วิจารณ์
. สามารถค้นคว้าหา
อ่าน
ประเมินค่าวรรณคดี
ความรู้จากสื อ
วรรณกรรมปัจจุบนั
สิ งพิมพ์และสื อ
วรรณกรรมท้องถิน
สารสนเทศ
ในฐานะทีเป็ นมรดก
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
ทางวัฒนธรรมของ
มารยาทในการอ่าน
ชาติแล้วนําไป
และนิ สยั รักการอ่าน
ประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนิ นชีวติ
. เลือกใช้สือในการ
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง

การเขียน
1. เห็นความสําคัญของ 1. เข้าใจหลักการเขียน
และเห็นความสําคัญ
การเขียนและ
ของการเขียน
ประโยชน์ของการ
คัดลายมือ
2. รู ้จกั อักษรไทย เขียน
2. สามารถเขียนคํา
สะกดคํา และรู ้
คําคล้องจอง
ความหมายของคํา
ประโยค และ เขียน
คําคล้องจอง และ
บันทึกเรื องราว
ประโยค
สื อสาร เหตุการณ์ใน
3. เขียนสื อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
ชีวิตประจําวัน
3. มีมารยาทในการ
เขียนและนิ สยั รักการ จดบันทึก โดยใช้คาํ
ถูกต้อง ชัดเจน
เขียน
4. เขียนเรี ยงความ

การเขียน
1. เลือกใช้ภาษาในการ
1. สามารถเลือกใช้
ภาษาในการนําเสนอ นําเสนอตามรู ปแบบ
ของงานเขียน
ตามรู ปแบบของงาน
ประเภทร้อยแก้วและ
เขียนประเภทต่างๆ
ร้อยกรองได้อย่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้แผนภาพ สร้างสรรค์
2. ใช้แผนภาพความคิด
ความคิด จัดลําดับ
จัดลําดับความคิด
ความคิด เพือพัฒนา
ก่อนการเขียน
งานเขียน
3. สามารถแต่งบทร้อย 3. แต่งบทร้อยกรอง
กรองตามความสนใจ ประเภทกลอนสี
กลอนสุ ภาพ
ได้ถกู ต้องตามหลัก
. เขียนบทร้อยแก้ว
ไวยากรณ์และ
ประเภทประวัติ
ลักษณะคําประพันธ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ค้นคว้าหาความรู ้
ทีหลากหลาย
. มีมารยาทในการอ่าน
และมีนิสยั รักการอ่าน
การเขียน
1. รู ้และเข้าใจหลักการ . กรอกแบบพิมพ์
ประเภทต่างๆ ได้
เขียนประเภทต่างๆ
ถูกต้อง เขียนย่อ
โดยใช้คาํ ในการ
ความ เรี ยงความ
เขียนได้ตรง
จดหมาย เขียน
ความหมาย และ
อธิบาย ชีแจง โน้ม
ถูกต้องตามอักขระ
น้าวใจ แสดงทัศนะ
วิธีและระดับภาษา
และการเขียนเชิง
. สามารถวิพากษ์
สร้างสรรค์ โดย ใช้
วิจารณ์และประเมิน
หลักการเขียนและ
งานเขียนของผูอ้ ืน
โวหารต่างๆ ได้
เพือนํามาพัฒนางาน
ถูกต้องตามอักขระ
เขียน
วิธีและระดับภาษา
. สามารถแต่งคํา
. แต่งคําประพันธ์
ประพันธ์ประเภท
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
ย่อความ จดหมาย
ได้ตามรู ปแบบ
5. เขียนรายงาน
การค้นคว้า สามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู ้
6. กรอกแบบรายการต่างๆ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการเขียน
และมีการจดบันทึก
อย่างสมําเสมอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
. สามารถเขียนสื อสาร ตนเอง อธิบายความ
ประเภทร้อยกรอง
ร้อยแก้วและร้อย
ย่อความข่าว
เรื องราวต่างๆ ได้
ได้ถกู ต้องตาม
กรอง
. เขียนรายงานการ
. มีมารยาทในการ
ฉันทลักษณ์และ
. มีมารยาทในการ
เขียนและนิ สยั รักการ ค้นคว้าสามารถ
ใช้ถอ้ ยคําทีไพเราะ
เขียน และนิ สยั รัก
อ้างอิงแหล่งความรู ้
เขียน
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
การเขียน
ได้ถกู ต้อง
มารยาทในการเขียน
. กรอกแบบรายการ
และมีการจดบันทึก
ต่างๆ
อย่างสมําเสมอ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาทในการเขียน
และมีการจดบันทึก
อย่างสมําเสมอ
หลักการใช้ ภาษา
หลักการใช้ ภาษา
หลักการใช้ ภาษา
1. สามารถสะกดคําโดย 1. อธิบายการใช้เสียง
. รู ้และเข้าใจชนิ ด และ 1. อธิบายความแตกต่าง 1. รู ้และเข้าใจธรรมชาติ 1. อธิบายธรรมชาติของ
ภาษาและใช้ประโยค
และรู ปอักษรไทย
นําเสี ยงและรู ป
หน้าทีของคํา พยางค์ ของคํา พยางค์ วลี
ของภาษา
ประโยค ได้ถกู ต้อง 2. สามารถใช้ภาษา
ตามเจตนาของการ
อักษร 3 หมู่ และการ
อักษรไทยประสม
วลี ประโยค และ
สื อสาร
ผันวรรณยุกต์ได้
เป็ นคําอ่านและเขียน
สามารถอ่าน เขียนได้ . ใช้เครื องหมายวรรค
สร้างมนุ ษยสัมพันธ์
2. เลือกใช้ถอ้ ยคํา
. อธิบายเกียวกับการ
ได้ถกู ต้องตาม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตอน อักษรย่อ คํา
ในการปฏิบตั ิงาน
ราชาศัพท์ได้ถกู ต้อง
สะกดคํา พยางค์ และ
หลักการใช้ภาษา
ของภาษา
ร่ วมกับผูอ้ ืน และ ใช้ สํานวน
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
สุ ภาษิต คําพังเพย
ประโยคได้ถกู ต้อง
. อธิบายความแตกต่าง คําราชาศัพท์ คํา
2. สามารถใช้
. สามารถใช้
ให้ตรงความหมาย
. ใช้เครื องหมายวรรค
เครื องหมายวรรค
เครื องหมาย วรรค ระหว่างภาษาพูดและ สุ ภาพได้ถกู ต้องตาม
3. ใช้ประโยคได้ถกู ต้อง
ฐานะของบุคคล
ตอนและอักษรย่อ
ภาษาเขียนได้
ตอนได้ถกู ต้อง และ
ตอน อักษรย่อ
ได้ถกู ต้อง
. อธิบายความแตกต่าง
เหมาะสม
คําราชาศัพท์
ตามเจตนาของ
ความหมายของ
3. เข้าใจลักษณะของคํา
. สามารถวิเคราะห์
ผูส้ ่ งสาร
สํานวน สุ ภาษิต
ไทย คําภาษาถิน และ . บอกประโยชน์
ความแตกต่าง
4. ใช้คาํ สุ ภาพ และคํา
คําภาษา ต่างประเทศ
ระหว่างภาษาพูดและ คําพังเพย และนําไป
ราชาศัพท์ให้ถกู ต้อง
การใช้พจนานุ กรม
ใช้ในชีวิตประจําวัน
ที ใช้ในภาษาไทย
ภาษาเขียน
ตามฐานะและบุคคล
. บอกความหมายของ
ได้ถกู ต้อง
. รู ้และเข้าใจสํานวน
สํานวน คําพังเพย
สุ ภาษิต คําราชาศัพท์ สุ ภาษิต คําพังเพย
ในการพูดและเขียน
คําสุ ภาพ และ
นําไปใช้ได้ถกู ต้อง
เหมาะสม
. บอกลักษณะคําไทย
คําภาษาถิน และคํา
ภาษาต่างประเทศทีมี
ใช้ในภาษาไทย
วรรณคดี วรรณกรรม
วรรณคดี วรรณกรรม
วรรณคดี วรรณกรรม
1. อธิบายถึงประโยชน์ 1. รู ้และเข้าใจความ
1. อธิบายความแตกต่าง 1. สามารถวิเคราะห์และ 1. วิจารณ์ และอธิบาย
1. สามารถค้นคว้า
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
และคุณค่าของนิ ทาน
เรื องราว ประโยชน์
และคุณค่าของนิ ทาน
นิ ทานพืนบ้าน
นิ ทานพืนบ้าน
วรรณกรรมและ
วรรณกรรมและ
วรรณกรรมใน
วรรณกรรมท้องถิน
ท้องถิน
ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้ดา้ นการพูด
ภาษาไทยเพือการ
ประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการ
เขียนภาษาไทยเพือ
การประกอบอาชีพ

. ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็ น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็ นช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
และคุณค่าของ
แตกต่างของ
วรรณคดี
วรรณคดี วรรณกรรม
วรรณกรรมปัจจุบนั
ปั จจุบนั และ
และวรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิน
ท้องถิน
ตลอดจนเห็นคุณค่า
ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้ดา้ นการพูด
ภาษาไทยเพือการ
ประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการ
เขียนภาษาไทยเพือ
การประกอบอาชีพ

. ใช้ความรู ้การพูด
ภาษาไทยเป็ น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้การเขียน
ภาษาไทยเป็ นช่อง
ทางการประกอบ
อาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
คุณค่าวรรณคดี
เห็นคุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณกรรมปัจจุบนั
และวรรณกรรม
และวรรณกรรม
ท้องถิน
ท้องถิน โดยใช้
หลักการพินิจ
วรรณคดี
ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู้ดา้ นการพูด . ใช้ความรู ้การพูด
ภาษาไทยเป็ น
ภาษาไทยเพือการ
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการ
เขียนภาษาไทยเพือ . ใช้ความรู ้การเขียน
ภาษาไทยเป็ นช่อง
การประกอบอาชีพ
ทางการประกอบ
อาชีพ
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รายวิชาบังคับ
สาระความรู้ พนฐาน
ื
(ภาษาไทย)

มาตรฐานที

.

ระดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ประถมศึกษา

พท

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนต้น

พท

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พท

ภาษาไทย

หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู
1. เห็นความสําคัญของการฟังและดู
2. สามารถจับใจความ และสรุ ปความจากเรื องทีฟังและดู
3. มีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
1. เห็นความสําคัญ และลักษณะการพูดทีดี
. สามารถพูดแสดงความรู ้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
1. เห็นความสําคัญของการอ่าน ทังการอ่านออกเสี ยงและอ่านในใจ
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ ว เข้าใจความหมายของถ้อยคํา ข้อความ
เนื อเรื องทีอ่าน
3. มีมารยาทในการอ่านและนิ สยั รักการอ่าน
การเขียน
1. เห็นความสําคัญของการเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ
2. สามารถเขียนคํา คําคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื องราว สื อสาร เหตุการณ์
ในชีวิตประจําวันได้
3. มีมารยาทในการเขียนและนิ สยั รักการเขียน
หลักการใช้ ภาษา
1. สามารถสะกดคํา โดยนําเสี ยงและรู ปอักษรไทยประสมเป็ นคําอ่านและเขียนได้ถกู ต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถใช้เครื องหมายวรรคตอนได้ถกู ต้องและเหมาะสม
3. เข้าใจลักษณะของคําไทย คําภาษาถิน และ คําภาษาต่างประเทศทีใช้ในภาษาไทย
วรรณคดี วรรณกรรม
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สามารถค้นคว้าเรื องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิ ทาน นิทานพืนบ้าน วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิน
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
การฟัง การดู
หลักการ ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุ ปความ และมารยาทของการฟังและดู
การพูด
ความสําคัญ ลักษณะการพูดทีดี และมารยาทในการพูด
การอ่ าน
หลักการ ความสําคัญ จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสี ยงและอ่านในใจ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและ
มารยาทของการอ่าน
การเขียน
หลักการ ความสําคัญของการเขียน การคัดลายมือ การเขียนสื อสารในชีวิตประจําวันด้วยวิธีการเขียน
ประเภทต่างๆ และการกรอกแบบรายการต่างๆ ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน
หลักการใช้ ภาษา
การใช้เสี ยงและรู ปอักษรไทย อักษร หมู่ การผันวรรณยุกต์ ความหมายของคํา คําไทย คําภาษาถิน
คําภาษาต่างประเทศทีใช้ในภาษาไทย การสะกดคํา พยางค์และประโยค การใช้เครื องหมาย วรรคตอน
พจนานุกรม และความหมายของสํานวน คําพังเพย สุ ภาษิต คําราชาศัพท์ คําสุ ภาพ
วรรณคดี และวรรณกรรม
ประโยชน์และคุณค่าของนิ ทาน นิ ทานพืนบ้าน และวรรณกรรมในท้องถิน
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
การใช้ความรู ้ดา้ นการพูด การเขียนภาษาไทยเป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบตั ิจริ งเป็ น
รายบุคคลหรื อใช้กระบวนการกลุ่มเกียวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา
การวัดและประเมินผล
การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ การทดสอบ (แบบทดสอบ) และการประเมินชินงานในแต่ละกิจกรรม
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู

1. เห็นความสําคัญของการฟัง และดู
2. สามารถจับใจความ และสรุ ปความจากเรื องทีฟังและดู
3. มีมารยาทในการฟัง และดู

การพูด

1. เห็นความสําคัญ และลักษณะการพูดทีดี
. สามารถพูดแสดงความรู ้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
. มีมารยาทใน การพูด

การอ่ าน

1. เห็นความสําคัญของการอ่าน ทังการอ่านออกเสี ยงและอ่านในใจ
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ ว เข้าใจความหมายของถ้อยคํา ข้อความ
เนื อเรื องทีอ่าน
3. มีมารยาทในการอ่านและนิ สยั รักการอ่าน

การเขียน

1. เห็นความสําคัญของ การเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ
2. สามารถเขียนคํา คําคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื องราว สื อสาร เหตุการณ์
ในชีวิตประจําวันได้
3. มีมารยาทในการเขียนและนิ สยั รักการเขียน

หลักการใช้ ภาษา 1. สามารถสะกดคํา โดยนําเสี ยงและรู ปอักษรไทยประสมเป็ นคําอ่านและเขียนได้ถกู ต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถใช้เครื องหมายวรรคตอนได้ถกู ต้องและเหมาะสม
3. เข้าใจลักษณะของคําไทย คําภาษาถิน และคําภาษาต่างประเทศทีใช้ในภาษาไทย
วรรณคดี วรรณกรรม

สามารถค้นคว้าเรื องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิ ทาน นิทานพืนบ้าน วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิน
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ . ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
ที

หัวเรือง

1

การฟัง การดู

2.

การพูด

ตัวชีวัด

เนือหา

1. หลักการ ความสําคัญและ
1. รู ้และเข้าใจหลักการ
จุดมุ่งหมายของการฟัง
ความสําคัญและจุดมุ่งหมาย
และดู
ของการฟังและดู
. การจับใจความสําคัญ
2. จับใจความสําคัญ และ
จากการฟังและดู
สรุ ปความจากเรื องทีฟัง
. การสรุ ปความจากการฟัง
และดู
และดู
. มารยาทในการฟังและดู
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
ในการฟังและดู
1. เข้าใจหลักการ ความสําคัญ 1. หลักการ ความสําคัญและ
และจุดมุ่งหมายของ
จุดมุ่งหมายของการพูด
ลักษณะการพูดทีดี
. การเตรี ยมการ และพูด
. การเตรี ยมการพูดและ
แสดงความรู ้ ความคิด
ลักษณะการพูดทีดี
ความรู ้สึกได้อย่าง
. การพูดในโอกาสต่าง ๆ
เหมาะสม
- การพูดอวยพร
- การพูดขอบคุณ
- การพูดแสดงความเสี ยใจ
ดีใจ
- การพูดต้อนรับ
- การพูดรายงาน
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
. มารยาทในการพูด
ในการพูด

จํานวน
(ชัวโมง)
2

2
2

3
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ที

หัวเรือง

.

การอ่าน

.

การเขียน

ตัวชีวัด

เนือหา

1. เข้าใจความสําคัญ หลักการ 1. ความสําคัญ หลักการ และ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
และจุดมุ่งหมายของการ
ออกเสี ยงและ การอ่านในใจ
อ่านทังอ่านออกเสี ยง
และอ่านในใจ
2. อ่านออกเสี ยงคํา ข้อความ 2. การอ่านร้อยแก้ว
2.1 การอ่านออกเสี ยง
บทความ บทสนทนา
2.2 การอ่านข้อความ
เรื องสัน บทร้อยกรองและ
บทความ บทสนทนา
บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก
เรื องสัน และบท
3. อธิบายความหมายของคํา
กล่อมเด็ก
และข้อความทีอ่าน
2. การอ่านจับใจความสําคัญ
2. การอ่านเพือแสดงความ
คิดเห็น และสรุ ปความ
3. การอ่านร้อยกรอง
3.1 การอ่านคําคล้องจอง
บทกล่อมเด็ก นิ ทาน เพลง
พืนบ้าน
3.2 การอ่านกลอนสุ ภาพ
4. การเลือกอ่านหนังสื อและ
ประโยชน์ของการอ่าน
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท 5. การสร้างนิ สยั รักการอ่าน
และมารยาทในการอ่านทีดี
ในการอ่านและมีนิสยั รัก
การอ่าน
1. เข้าใจหลักการเขียนและ 1. หลักการเขียน ความสําคัญ
เห็นความสําคัญของการ
ของการเขียน
เขียน
2. รู ้จกั อักษรไทย เขียนสะกด 2. การเขียนอักษรไทย

จํานวน
(ชัวโมง)

2
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

คํา และรู ้ความหมายของคํา
คําคล้องจอง และประโยค

(พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ตัวเลขไทย)
3. การเขียนสะกดคําและ
ความหมายของคํา
4. การเขียนสื อสาร
- การเขียนประวัติตนเอง
- การเขียนบันทึกประจําวัน
- การเขียนเล่าเรื อง ข่าว
เหตุการณ์
5. การเขียนตามรู ปแบบ
- การเขียนเรี ยงความ
- การเขียนย่อความ
- การเขียนจดหมาย
(การใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์)
6. การเขียนรายงานการค้นคว้า
และอ้างอิงความรู ้

3. เขียนสื อสารใน
ชีวิตประจําวัน จดบันทึก
โดยใช้คาํ ถูกต้อง ชัดเจน

4. เขียนเรี ยงความ ย่อความ
จดหมาย ได้ตามรู ปแบบ

5. เขียนรายงานการค้นคว้า
สามารถอ้างอิงแหล่ง
ความรู ้
6. กรอกแบบรายการต่ างๆ

.

หลักการใช้ภาษา

. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
ในการเขียนและมีการ
จดบันทึกอย่างสมําเสมอ
1. อธิบายการใช้เสี ยง และ
รู ปอักษรไทย อักษร 3 หมู่
และการผันวรรณยุกต์

7. การเขียนกรอกรายการ
(แบบฟอร์ ม)
. การปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
มารยาท ในการเขียนและ
มีนิสยั รักการเขียน
1. เสี ยงและรู ปอักษรไทย
(พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์)
2. การผันอักษร 3 หมู่

จํานวน
(ชัวโมง)

3

3

1

3
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ที

.

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

(ไตรยางศ์)
. อธิบายเกียวกับการสะกดคํา 3. คําและพยางค์
4. คําในมาตราตัวสะกด
พยางค์ และประโยค
9 มาตรา
ได้ถกู ต้อง
5. ชนิดและหน้าทีของคํา 7ชนิ ด
6. โครงสร้างและชนิดของ
ประโยค
. ใช้เครื องหมายวรรคตอน 7. เครื องหมายวรรคตอน
และอักษรย่อได้ถกู ต้อง
. บอกวิธีการใช้ และประโยชน์ 8. การใช้พจนานุ กรม
ของการใช้พจนานุ กรม
9. ความหมายและการใช้
. บอกความหมายของ
สํานวน คําพังเพย สุ ภาษิต
สํานวน คําพังเพย สุ ภาษิต
คําราชาศัพท์และคําสุ ภาพ
คําราชาศัพท์ คําสุ ภาพ และ
10. การใช้ภาษาทีเหมาะสม
นําไปใช้ได้ถกู ต้อง
กับบุคคล สถานการณ์
เหมาะสม
วัฒนธรรม ประเพณี
11. ลักษณะของคําไทย
. บอกลักษณะคําไทย
คําภาษาถิน คําภาษา
คําภาษาถิน และ
ต่างประเทศทีมีใช้ใน
คําภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ทีมีใช้ในภาษาไทย
วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายถึงประโยชน์
1. เรื องราว นิ ทาน
และคุณค่าของนิ ทาน
นิ ทานพืนบ้านและ
นิ ทานพืนบ้าน วรรณกรรม
วรรณกรรมท้องถิน
และวรรณกรรมในท้องถิน
2. เรื องราววรรณคดีทีมี
ความหลากหลาย
- กลอนบทละคร

จํานวน
(ชัวโมง)
1
2
3
2
1
1
3

1

2

5

5
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ที

7.

หัวเรือง

ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

(สังข์ทอง)
- กลอนนิ ทาน
(พระอภัยมณี )
- กลอนเสภา
(ขุนช้าง ขุนแผน)
. ใช้ความรู ้การพูดภาษาไทย 1. ภาษาไทยด้านการพูดกับ
เป็ นช่องทางในการ
ช่องทางการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้การเขียน
2. ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
ภาษาไทยเป็ นช่องทาง
ช่องทางการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)

2
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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คําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู
1. สามารถสรุ ปความ จับประเด็นสําคัญของเรื องทีฟังและดู
2. วิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของเรื องทีฟังและดู
. สามารถแสดงทรรศนะ และความคิดเห็นต่อผูพ้ ดู อย่างมีเหตุผล
. มีมารยาทในการฟัง และดู
การพูด
1. สามารถพูดนําเสนอความรู ้ แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ ปฏิเสธเจรจา
ต่อรองด้วยภาษากิริยาท่าทางทีสุ ภาพในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
1. สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. จับใจความสําคัญ แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่าน
3. สามารถอ่านหนังสื อและสื อสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเพือพัฒนาตนเอง
. มีมารยาทในการอ่านและนิ สยั รักการอ่าน
การเขียน
1. สามารถเลือกใช้ภาษาในการนําเสนอตามรู ปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์
2. สามารถใช้แผนภาพความคิด จัดลําดับความคิดเพือพัฒนางานเขียน
3. สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจได้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์และลักษณะคํา
ประพันธ์
. สามารถเขียนสือสารเรื องราวต่างๆ ได้
. มีมารยาทในการเขียนและนิ สยั รักการเขียน
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หลักการใช้ ภาษา
. รู ้และเข้าใจชนิ ด และหน้าทีของคํา พยางค์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของภาษา
. สามารถใช้เครื องหมายวรรคตอน อักษรย่อ คําราชาศัพท์
. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
. รู ้และเข้าใจสํานวน สุ ภาษิต คําพังเพยในการพูดและเขียน
วรรณคดี วรรณกรรม
รู ้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน ตลอดจน
เห็นคุณค่า
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
การฟัง การดู
การสรุ ปความ จับประเด็นสําคัญของเรื องทีฟังและดู ตลอดจนการมีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
การพูดนําเสนอความรู ้ ความคิดเห็น โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง และมารยาทในการพูด
การอ่ าน
การอ่านออกเสี ยงและอ่านในใจทังร้อยแก้ว และร้อยกรอง การแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเรื องทีอ่าน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน
การเขียน
การใช้แผนภาพความคิด จัดลําดับความคิดก่อนการเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี กลอน
สุ ภาพ การเขียนสื อสารเรื องราวต่างๆ และการเขียนรายงาน การค้นคว้า อ้างอิง ตลอดจนมารยาท ในการเขียน
หลักการใช้ ภาษา
ชนิดและหน้าทีของคํา พยางค์ วลี ประโยค การใช้เครื องหมายวรรคตอน อักษรย่อ พจนานุกรม
คําราชาศัพท์ ความแตกต่างและความหมายของสํานวน สุ ภาษิต คําพังเพย
วรรณคดีและวรรณกรรม
ความแตกต่างและคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
การใช้ความรู ้ดา้ นการพูด การเขียนภาษาไทยเป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเป็ น
รายบุคคลหรื อกระบวนการกลุ่มเกียวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา
การวัดและประเมินผล
การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ การทดสอบ (แบบทดสอบ) และการประเมินชินงานในแต่ละกิจกรรม
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู

1.
2.
.
.

สามารถสรุ ปความ จับประเด็นสําคัญของเรื องทีฟังและดู
วิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของเรื องทีฟังและดู
สามารถแสดงทรรศนะและความคิดเห็นต่อผูพ้ ดู อย่างมีเหตุผล
มีมารยาทในการฟัง และดู

การพูด

1. สามารถพูดนําเสนอความรู ้ แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ
ปฏิเสธ เจรจาต่อรองด้วยภาษากิริยาท่าทางทีสุ ภาพในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
. มีมารยาทในการพูด

การอ่ าน

1.
.
3.
.

การเขียน

1. สามารถเลือกใช้ภาษาในการนําเสนอตามรู ปแบบของงานเขียนประเภทต่างๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้แผนภาพความคิด จัดลําดับความคิดเพือพัฒนางานเขียน
3. สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจได้ถกู ต้องตามหลักไวยากรณ์และลักษณะคําประพันธ์
. สามารถเขียนสื อสารเรื องราวต่างๆ ได้
. มีมารยาทในการเขียนและนิ สยั รักการเขียน

สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จับใจความสําคัญ แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจากเรื องทีอ่าน
สามารถอ่านหนังสื อและสื อสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เพือพัฒนาตนเอง
มีมารยาทในการอ่านและนิ สยั รักการอ่าน

หลักการใช้ ภาษา . รู ้และเข้าใจชนิ ด และหน้าทีของคํา พยางค์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของภาษา
. สามารถใช้เครื องหมายวรรคตอน อักษรย่อ คําราชาศัพท์
. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
. รู ้และเข้าใจสํานวน สุ ภาษิต คําพังเพยในการพูดและเขียน
วรรณคดี วรรณกรรม

รู ้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
ตลอดจนเห็นคุณค่า
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ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ . ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
ที

หัวเรือง

1.

การฟัง การดู

.

การพูด

ตัวชีวัด

เนือหา

1. สรุ ปความ จับประเด็นสําคัญของ 1. สรุ ปความ จับประเด็นสําคัญ
ของเรื องทีฟังและ ดู
เรื องทีฟังและดู
. หลักการจับใจความสําคัญ
. วิเคราะห์ความน่ าเชือถือจากการ
ของเรื องทีฟังและดู
ฟัง และดูสือโฆษณาและข่าวสาร
ประจําวันอย่างมีเหตุ ผล
. การวิเคราะห์ วิจารณ์
. วิเคราะห์ วิจารณ์การใช้นาเสี
ํ ยง
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
กิริยาท่าทาง ถ้อยคําของผูพ้ ดู
และสรุ ปความ
อย่างมีเหตุผล
. การมีมารยาทในการฟัง
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
และดู
ในการฟังและดู
1. สรุ ปความ จับประเด็นสําคัญ
1. พูดนําเสนอความรู ้ ความ
ของเรื องทีพูดได้
คิดเห็น สร้างความเข้าใจ
. การพูดนําเสนอความรู ้
โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ
ความคิดเห็น และการพูด
เจรจาต่อรองด้วยภาษา
ในโอกาสต่างๆ เช่น
กิริยาท่าทางทีสุ ภาพ
- พูดแนะนําตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ
- พูดปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น
. การมีมารยาทในการพูด
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
ในการพูด

จํานวน
(ชัวโมง)

4
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ที

หัวเรือง

.

การอ่าน

ตัวชีวัด
1. อ่านในใจได้คล่องและเร็ ว
2. อ่านออกเสี ยงและอ่านทํานอง
เสนาะได้อย่างถูกต้องตาม
ลักษณะคําประพันธ์
3. เลือกอ่านหนังสื อและสื อ
สารสนเทศ เพือพัฒนาตนเอง

.

การเขียน

4. วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเรื องทีอ่าน
5. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทใน
การอ่านและมีนิสยั รักการอ่าน
1. เลือกใช้ภาษาในการนําเสนอ
ตามรู ปแบบของงานเขียน
ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์
2. ใช้แผนภาพความคิด จัดลําดับ
ความคิดก่อนการเขียน
3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กลอนสี กลอนสุ ภาพ
. เขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติ
ตนเอง อธิบายความ ย่อความ ข่าว
. เขียนรายงานการค้นคว้าสามารถ
อ้างอิงแหล่งความรู ้ ได้ถกู ต้อง
. กรอกแบบรายการต่างๆ

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

1. หลักการอ่านในใจจากสื อ
ประเภทต่างๆ
2. หลักการอ่านออกเสี ยง
ทีเป็ นทังร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง
3. หลักการเลือกอ่านหนังสื อ
และสื อสารสนเทศ
4. หลักการอ่านจับใจความ
สําคัญ
5. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์

6. มารยาทในการอ่านและ
นิ สยั รักการอ่าน
1. หลักการเขียน การใช้
ภาษาในการเขียน

2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด
3. หลักการเขียนเพือการ
สื อสารประเภทต่าง ๆ
เช่น การเขียนเรี ยงความ
ย่อความ เขียนชีแจง
เขียนแสดงความคิดเห็น
คําขวัญ คําคม คําโฆษณา
เขียนรายงานการค้นคว้า

18
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ที

.

หัวเรือง

หลักการใช้ภาษา

ตัวชีวัด

เนือหา

การกรอกแบบพิมพ์และ
ใบสมัครงาน
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทใน 4. การปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ี
การเขียน และมีการจดบันทึก
มารยาทในการเขียน
อย่างสมําเสมอ
และมีนิสยั รักการเขียน
1. อธิบายความแตกต่างของคํา 1. ความหมายของคํา พยางค์
พยางค์ วลี ประโยค
วลี ประโยค และการ
การสะกดคําได้ถกู ต้อง
สะกดคํา
. ใช้เครื องหมายวรรคตอน
2. หลักในการสะกดคํา
3. การใช้เครื องหมายวรรค
อักษรย่อ คําราชาศัพท์
ตอน อักษรย่อ คําราชา
ได้ถูกต้อง
ศัพท์ และการใช้เลขไทย
. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
4. การใช้คาํ และการสร้างคํา
ภาษาพูดและภาษาเขียน
ในภาษาไทย
- การสร้างคําไทย
- คําประสม
- คําซ้อน
- คําซํา
- คําสมาส คําสนธิ
- หลักการสังเกตคําภาษา
อืนๆ ทีใช้ในภาษาไทย
5. ชนิ ดของประโยค
6. การใช้ระดับภาษาทีเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

.

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. อธิบายการใช้ ความแตกต่าง 7. การใช้สาํ นวน สุ ภาษิต
และความหมายของสํานวน
คําพังเพย
สุ ภาษิต คําพังเพย และนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ถกู ต้อง
5. อธิบายหลักการและสามารถ 8. หลักการแต่งคําประพันธ์
แต่งคําประพันธ์ประเภทต่างๆ ประเภทต่าง ๆ เช่น
- กาพย์ยานี 11
- กาพย์ฉบัง 16
- กลอน
- ฯลฯ
1. หลักการพิจารณาวรรณคดี
วรรณคดี วรรณกรรม อธิบายความแตกต่าง
. หลักการพินิจวรรณกรรม
และคุณค่าของวรรณคดี
. ประวัติความเป็ นมา
วรรณกรรมปัจจุบนั และ
วรรณกรรมท้องถิน
ลักษณะและคุณค่า
ของเพลงพืนบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก
. หลักการพินิจวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์ และด้าน
สังคม
- สามก๊ก
- ราชาธิราช
- กลอนเสภาขุนช้าง
ขุนแผน
- กลอนบทละครเรื อง
รามเกียรติ

จํานวน
(ชัวโมง)

5
5
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ที

หัวเรือง

7.

ภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

. ใช้ความรู ้การพูดภาษาไทย 1. ภาษาไทยด้านการพูดกับ
เป็ นช่องทางในการประกอบ
ช่องทางการประกอบอาชีพ
อาชีพ
. ใช้ความรู ้การเขียนภาษาไทย 2. ภาษาไทยด้านการเขียนกับ
เป็ นช่องทางการประกอบอาชีพ ช่องทางการประกอบอาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)

2
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู
1. สามารถเลือกสื อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์
. สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
. เป็ นผูม้ ีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
1. สามารถพูดทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื อต่างๆ
3. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
1. สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จัดลําดับความคิดจากเรื องทีอ่าน
. สามารถศึกษาภาษาถิน สํานวน สุ ภาษิตทีมีอยูใ่ นวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และ
วรรณกรรมท้องถิน
. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณกรรมท้องถิน
. สามารถค้นคว้าหาความรู ้จากสื อสิ งพิมพ์และสื อสารสนเทศ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทในการอ่าน และนิสยั รักการอ่าน
การเขียน
1. รู ้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้คาํ ในการเขียนได้ตรงความหมาย และ
ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา
. สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผูอ้ ืน เพือนํามาพัฒนางานเขียน
. สามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
. มีมารยาทในการเขียน และนิ สยั รักการเขียน
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หลักการใช้ ภาษา
1. รู ้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืน และใช้คาํ ราชาศัพท์
คําสุ ภาพได้ถกู ต้องตามฐานะของบุคคล
วรรณคดี วรรณกรรม
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน โดยใช้
หลักการพินิจวรรณคดี
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
การฟัง การดู
การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับความและความเป็ นไปได้ของเรื องทีฟังและดูจากสื อ
ทีหลากหลาย ตลอดจนมารยาทของการฟังและดู
การพูด
ศิลปะการพูดทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมารยาทในการพูด
การอ่ าน
การอ่านเพือตีความ แปลความ ขยายความ ความหมายของภาษาถิน สํานวน สุ ภาษิต องค์ประกอบ ของ
การประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน ตลอดจนมารยาทในการอ่าน
การเขียน
หลักการเขียนประเภทต่างๆ และการแต่งคําประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ตลอดจนมารยาทในการเขียน
หลักการใช้ ภาษา
ธรรมชาติของภาษา การใช้ถอ้ ยคํา ประโยค สํานวน สุ ภาษิต คําพังเพย คําสุภาพ คําราชาศัพท์
วรรณคดีและวรรณกรรม
หลักการพินิจและประเมินคุณค่าเกียวกับวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
การใช้ความรู ้ดา้ นการพูด การเขียนภาษาไทยเป็ นช่องทางในการประกอบอาชีพ
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งเกียวกับทักษะการฟัง การ
ดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษาเป็ นรายบุคคลหรื อใช้กระบวนการกลุ่ม
การวัดและประเมินผล
การสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิ การทดสอบ ตรวจสอบ ตอบคําถาม และการประเมินชินงานในแต่ละกิจกรรม
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พท
ภาษาไทย จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
การฟัง การดู 1. สามารถเลือกสื อ ในการฟัง และดูอย่างสร้างสรรค์
. สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
. เป็ นผูม้ ีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
1. สามารถพูด ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื อต่างๆ
3. มีมารยาทในการพูด
การอ่ าน
1. สามารถอ่านอย่าง มีวิจารณญาณ จัดลําดับความคิดจากเรื องทีอ่าน
. สามารถศึกษาภาษาถิน สํานวน สุ ภาษิตทีมีอยูใ่ นวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และ
วรรณกรรมท้องถิน
. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณกรรมท้องถิน
. สามารถค้นคว้าหาความรู ้จากสื อสิ งพิมพ์และสื อสารสนเทศ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทในการอ่าน และนิ สยั รักการอ่าน
การเขียน
1. รู ้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้คาํ ในการเขียนได้ตรงความหมาย และ
ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับภาษา
. สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผูอ้ ืน เพือนํามาพัฒนางานเขียน
. สามารถแต่งคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
. มีมารยาทในการเขียน และนิ สยั รักการเขียน
หลักการใช้ ภาษา 1. รู ้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา
2. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืน และใช้คาํ ราชาศัพท์
คําสุภาพได้ถกู ต้องตามฐานะของบุคคล
วรรณคดี วรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปั จจุบนั และวรรณกรรมท้องถิน
โดยใช้หลักการพินิจวรรณคดี
ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ . ใช้ความรู ้ดา้ นการพูดภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
2. ใช้ความรู ้ดา้ นการเขียนภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ
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ที

หัวเรือง

1.

การฟัง การดู

.

การพูด

.

การอ่าน

ตัวชีวัด

เนือหา

1. เห็นคุณค่าของสื อในการฟังและดู 1. หลักการฟัง และดู
. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ . สรุ ปความ จับประเด็น
ลําดับความและความเป็ นไปได้
ใจความสําคัญของเรื อง
ของเรื องทีฟังและดู
ทีฟังและดู
. นําเสนอความรู ้ ความคิดเห็น
. การวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง
ทีได้จากการฟังและดู
ข้อคิดเห็นและสรุ ปความ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาท
. มารยาทในการฟังและดู
ในการฟังและดู
1. ใช้ศิลปะการพูดทีเป็ นทางการ . หลักการแสดงความคิดเห็น
. การพูดเป็ นทางการและ
และไม่เป็ นทางการได้อย่าง
ไม่เป็ นทางการ
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล
. ศิลปะการพูดประเภท
. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้
ต่างๆ เช่น
ภาษาพูดจากสื อต่างๆ
- พูดแนะนําตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น
- พูดอธิบาย
- พูดสุ นทรพจน์ /โต้วาที
. มารยาทในการพูด
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทใน
การพูด
1. ตีความ แปลความ และขยาย
1. หลักการตีความ แปล
ความเรื องทีอ่าน
ความและขยายความ
2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความ
2. การอ่านบทประพันธ์
สมเหตุสมผล การลําดับ
ทีไพเราะทังร้อยแก้ว

จํานวน
(ชัวโมง)

2
6

2
7
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4.

หัวเรือง

การเขียน

ตัวชีวัด

เนือหา

ความคิดและความเป็ นไปได้
ร้อยกรอง
ของเรื องทีอ่าน
3. อธิบายความหมายของภาษาถิน 3. การอ่านวรรคตอน
สํานวน สุ ภาษิตทีปรากฏใน
ในวรรณคดี จากเรื อง
วรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั
ขุนช้างขุนแผน
วรรณกรรมท้องถิน
พระอภัยมณี อิเหนา
นิ ทานเวตาล นิ ราศ
พระบาท นิ ราศภูเขาทอง
ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
มัทนพาธา พระมหาชนก
(ทศชาติชาดก)
. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่า
4. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบนั
และประเมินค่าวรรณคดี
วรรณกรรมท้องถินในฐานะ
วรรณกรรมปัจจุบนั และ
ทีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
วรรณกรรมท้องถิน เช่น
ของชาติ แล้วนําไปประยุกต์
วรรณกรรมปั จจุบัน
ใช้ในการดําเนิ นชีวิต
ได้แก่ บทละครโทรทัศน์
. เลือกใช้สือในการค้นคว้าหา
นวนิ ยาย เรื องสัน บทเพลง
ความรู ้ทีหลากหลาย
ต่างๆ วรรณกรรมท้ องถิน
ได้แก่ ไกรทอง นางสิ บสอง
ปลาบู่ทอง ผาแดงนางไอ่คาํ
ละครจักรๆ วงศ์ๆ ฯลฯ
. มีมารยาทในการอ่านและมี
5. การมีมารยาทในการอ่าน
นิ สยั รักการอ่าน
. เขียนแผนภาพความคิด
1. การเขียนแผนภาพความคิด
เขียนย่อความ เรี ยงความ
2. การเขียนย่อความ
จดหมาย เขียนอธิบาย ชีแจง 3. การเขียนเรี ยงความ

จํานวน
(ชัวโมง)

10

20

1
2
2
2
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ที

หัวเรือง

5.

หลักการใช้ภาษา

จํานวน
(ชัวโมง)
โน้มน้าวใจ แสดงทัศนะและ 4. การเขียนจดหมาย
2
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ 5. การเขียนอธิบาย
2
หลักการเขียนและโวหารต่างๆ 6. การเขียนชีแจง โน้มน้าวใจ
2
ได้ถกู ต้องตามอักขระวิธีและ 7. การเขียนแสดงทัศนะ
2
ระดับภาษา
8. การเขียนคําขวัญ
2
9. การเขียนคําโฆษณา
2
10. หลักการเขียนโวหาร
5
แบบต่างๆ
. แต่งคําประพันธ์ประเภท
11. การเขียนพรรณนาและ
6
ร้อยกรองได้ถกู ต้องตาม
การเขียนบรรยาย
ฉันทลักษณ์และใช้ถอ้ ยคํา
เหตุการณ์
ทีไพเราะ
12. หลักการเขียนรายงาน
5
ทางวิชาการ
13. หลักการเขียนอ้างอิง
1
. การกรอกแบบพิมพ์ประเภท
14. การกรอกแบบพิมพ์
2
ต่างๆ ได้ถกู ต้อง
ประเภทต่างๆ เช่น
กรอกใบสมัครงาน
กรอกใบสมัครเรี ยน
กรอกใบคําร้องต่างๆ
. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีมารยาทใน
15. การปฏิบตั ิตนเป็ น
1
ผูม้ ีมารยาทในการเขียน
การเขียนและมีการจดบันทึก
อย่างสมําเสมอ
และมีนิสยั รักการเขียน
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา
1. ธรรมชาติของภาษา
10
และใช้ประโยคตามเจตนา
- การเปลียนแปลง
ของการสื อสาร
ของภาษา
- ลักษณะของภาษา
- พลังของภาษา
ตัวชีวัด

เนือหา
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
2. เลือกใช้ถอ้ ยคํา สํานวน
สุ ภาษิต คําพังเพยให้
ตรงความหมาย
3. ใช้ประโยคได้ถูกต้อง
ตามเจตนาของผูส้ ่ งสาร

เนือหา
2. การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน
สุ ภาษิต คําพังเพย

3. โครงสร้างของประโยค
รู ปประโยค และชนิด
ของประโยค
4. ระดับภาษา
4. ใช้คาํ สุ ภาพ และคําราชา
5. คําสุภาพ
ศัพท์ให้ถกู ต้องตาม
6. คําราชาศัพท์
ฐานะและบุคคล
7. การแต่งคําประพันธ์
5. แต่งคําประพันธ์ประเภท
ประเภทร้อยกรอง
ร้อยกรอง
6. วรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณค่าวรรณคดี
1. ความหมายของวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบนั
วรรณกรรมปัจจุบนั และ
และวรรณกรรมท้องถิน
วรรณกรรมท้องถิน
2. คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม ด้าน
วรรณศิลป์ และด้านสังคม
3. แนวคิดและค่านิ ยม
ทีปรากฏในวรรณคดี
และวรรณกรรม
7.
ภาษาไทยกับการ
. ใช้ความรู ้การพูดภาษาไทยเป็ น 1. ภาษาไทยด้านการพูดกับ
ประกอบอาชีพ
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
ช่องทางการประกอบอาชีพ
. ใช้ความรู ้การเขียนภาษาไทย 2. ภาษาไทยด้านการเขียน
เป็ นช่องทางการประกอบอาชีพ กับช่องทางการประกอบ
อาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)
4

10

8

8
10

15

15

2
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วิชาภาษาต่ างประเทศ
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา
การทักทาย และการตอบรับการทักทาย
(Greeting)

ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแม่บา้ น
ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ
คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท์
ประโยคความเดียว
(Simple Sentence)

การแนะนําตนเอง และการแนะนําผูอ้ ืน
(Introducing)

ภาษาต่ างประเทศ

การขอร้อง การออกคําสัง และการขอโทษ

การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา
(Leave Taking)

การเขียน การอ่านพยัญชนะ สระ และการประสมคํา
จํานวนนับและลําดับ

สัญลักษณ์

คํานาม (Noun) และคําศัพท์หมวดต่างๆ
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนักงานขับ
รถรับจ้าง

ภ งกฤษสําหรับอาชีพพนักงานบริ การ
ภาษาอั
ในสถานทีต่างๆ

ภาษาท่าทางในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
(Language in daily life)

Past Tense
ประโยคความรวม
(Compound Sentence)

ภาษาต่ างประเทศ

ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
(Different Types of English Sentences)

การพูดแสดงความคิดรู ปแบบต่างๆ
(Expression of opinion, ideas / Wishes /
offering helps, etc.)

การโต้ตอบโทรศัพท์
(Telephone Conversation)

การแสดงความรู้สึกต่างๆ
(Expression of feeling)
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานนวดแผนไทย
Everyday English

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
Urgently Wanted

What should you do?

Global Warning

Will it rain tomorrow?

Hello, Could you tell me …?

ภาษาต่ างประเทศ

Let’s Travel

Natural Disaster
What is your e-mail address?

What have I done?

Cultural Difference
News & News Headline

Self – Sufficiency Economy
Have you exercised today?
Shall we save the energy?
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที .
มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับภาษาและการสื อสาร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
. เข้าใจเกียวกับภาษา
1. เข้าใจเกียวกับการฟัง มีความรู้ ความเข้าใจ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ท่าทาง ฟัง พูด อ่าน
พูด อ่าน เขียน เพือการ ทักษะและเจตคติ
ทักษะและเจตคติ
เขียน ด้วยประโยคที
เกียวกับ ภาษาท่าทาง
สื อสารใน
เกียวกับ การฟัง พูด
การฟัง พูด อ่าน เขียน ซับซ้อนใน
ชีวิตประจําวัน
อ่าน เขียน
ภาษาต่างประเทศ ด้วย ชีวิตประจําวัน
. ยอมรับ และเห็น
ภาษาต่างประเทศ เพือ
คุณค่าภาษาต่างประเทศ ประโยคทีซับซ้อนใน และงานอาชีพ
การสื อสารใน
ชีวิตประจําวัน และงาน . จัดระบบ
เพือการสื อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
ความสัมพันธ์ของการ
อาชีพของตน ได้
ถูกต้องตาม หลักภาษา ชีวิตประจําวัน
. มีทกั ษะทีถูกต้องใน ถูกต้องตาม หลักภาษา ติดต่อสื อสารด้วย
และวัฒนธรรมของ
ประโยคทีซับซ้อนใน
วัฒนธรรม และ
การสื อสารตาม
เจ้าของภาษา
ชีวิตประจําวันและงาน
กาลเทศะของเจ้าของ
หลักภาษาและ
อาชีพ
ภาษา
วัฒนธรรม
. มีทกั ษะทีถูกต้องตาม
ของเจ้าของภาษา
หลักภาษา วัฒนธรรม
และกาลเทศะของ
เจ้าของภาษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
. เข้าใจเกียวกับภาษา
มีความรู ้ ความเข้าใจ
ท่าทาง ฟัง พูด อ่าน
ทักษะและเจตคติ
เขียน ด้วยประโยคที
เกียวกับ ภาษาท่าทาง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ซับซ้อนมากขึนใน
ภาษาต่างประเทศ ด้วย ชีวิตประจําวันและงาน
ประโยคทีซับซ้อนมาก อาชีพ
. ปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้อง
ขึนในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพของตน ตามมารยาทและ
ถูกต้องตามหลักภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
วัฒนธรรม และ
. มีทกั ษะทีถูกต้องตาม
กาลเทศะของเจ้าของ
หลักภาษา วัฒนธรรม
ภาษา
และกาลเทศะของ
เจ้าของภาษา
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รายวิชาบังคับ
สาระความรู้ พนฐาน
ื
(ภาษาต่ างประเทศ)

มาตรฐานที

.

ระดับการศึกษา

รหัสวิชา

ประถมศึกษา

พต

มัธยมศึกษาตอนต้น

พต

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พต

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
พืนฐาน
ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษ
เพือชีวิตและสังคม

หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา พต

ภาษาอังกฤษพืนฐาน จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกียวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เพือการ
สื อสารในชีวิตประจําวันได้ถกู ต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
. วิธีการทักทาย (Greeting) การแนะนํา (Introduction) ตัวเองและผูอ้ ืน และการกล่าวลา
(Leave Taking) รวมทังการตอบรับทังอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการทีถูกต้องตามหลักภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
. การอ่าน เขียน และออกเสี ยงพยัญชนะ สระ และการประสมคําภาษาอังกฤษทีถูกต้อง การใช้
จํานวนนับ ลําดับที และการใช้คาํ ศัพท์ รวมทังสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีพบในชีวิตประจําวันโดยทัวไป
. การใช้ประโยคขอร้อง คําสัง และขอโทษทีถูกต้องตามกาลเทศะ โครงสร้างของประโยคความเดียว
(Simple Sentence) ใน Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ Future Simple Tense การใช้
ประโยคคําถามและคําตอบง่าย ๆ รวมทังการใช้คาํ สรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท์พนฐาน
ื
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
. ฝึ กฟัง พูด อ่าน เขียนในการทักทาย แนะนํา และ กล่าวลา ทีสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
. ฝึ กฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
. ฝึ กการใช้ประโยคต่าง ๆ คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท์ได้สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ
การวัดและประเมินผล
. ตรวจสอบด้วยวิธีการทีเหมาะสมและแสดงให้เห็นว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
. ตรวจสอบการอ่านคําศัพท์ จํานวนนับ ลําดับที และสัญลักษณ์ได้ถกู ต้อง และอธิบายความหมาย
ของคําศัพท์ จํานวนนับ ลําดับที และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
. ตรวจสอบการใช้ประโยค คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท์ให้ถกู ต้องตามสถานการณ์
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พต

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
วิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน จํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกียวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ เพือการสื อสาร
ในชีวิตประจําวันได้ถกู ต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ที

หัวเรือง

1 การทักทาย
และ การ
ตอบรับ
การทักทาย
(Greeting)

ตัวชีวัด
ทักทายและตอบรับ การ
ทักทายเพือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

เนือหา
การทักทายและตอบรับการทักทายเพือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. การทักทายช่วงเวลาต่าง ๆ
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
2. การทักทายบุคคลเมือพบครัง
แรก
A : How do you do?
B : How do you do?
A : Nice to meet you.
B : Nice to meet you, too.
3. การทักทายบุคคลทีรู ้จกั มาก่อน
A : How are you?
B : Fine, thanks.
And you?
A : I’m fine.
Thank you.

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที
2

หัวเรือง

ตัวชีวัด

การแนะนํา แนะนําตนเองและแนะนําผูอ้ ืน
ตนเองและ ตามมารยาททีดีทางสังคม
การแนะนํา
ผูอ้ ืน
(Introducing)

การกล่าวลา กล่าวลาและตอบรับ การ
กล่าวลาตามความเหมาะสมใน
และ การ
โอกาส ต่าง ๆ
ตอบรับ
การกล่าวลา
(Leave
Taking)

เนือหา
การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอ้ ืน
ตามมารยาททีดีทางสังคม
1. การแนะนําตนเองกับผูอ้ ืน
Rose : Hello, I am Rose.
Cherry : Hello, I am Cherry.
2. การแนะนําผูอ้ ืนให้รู้จกั กัน
John : Hi Judy.
Judy : Hi John.
John : Judy this is Sandra.
Judy : Hello Sandra, please to
meet you.
Sandra : Hello Judy, I’m please
to meet you, too.
การกล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาตาม
ความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ
. การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่
1.1 การกล่าวลาหลังพูดคุยกันแล้ว
A : Good-bye.
B : Good-bye.
See you later.
1.2 การกล่าวลาก่อนเดินทาง
1.2.1 กรณี ส่งชาวต่างชาติเดินทาง
กลับบ้าน
A : Havea safe journey back
home.
B : Thank you.
1.2.2 อาจพูดด้วยข้อความ

จํานวน
(ชัวโมง)

4
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
สัน ๆ
A : Bon voyage!
B : Thank you.
. การกล่าวลาทางโทรศัพท์
A : I’ll have a meeting in
five minutes. Bye now.
B : O.K. Bye. I’ll call you
later.
1.4 การกล่าวลาหลังงานเลียงเลิก
A : Thank you for this
lovely meal.
B : You’re welcome. Bye.
A : Bye!
1.5 การกล่าวลาก่อนเข้านอน
1.5.1 A : Good night.
B : Good night.
1.5.2 A : Sleep well. Good
night.
B : Thank you. Good
night.
. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ
- Good-bye.
- Bye.
- See you.
- Good night.
- See you later.
- I’ll call you later.

จํานวน
(ชัวโมง)

3
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ที

หัวเรือง
การเขียน
การอ่าน
พยัญชนะ
สระ และ
การประสม
คํา

ตัวชีวัด
เขียน อ่านพยัญชนะ สระ และ
ประสมคําภาษาอังกฤษ

เนือหา
พยัญชนะ สระ และการประสมคํา
. การเขียนพยัญชนะ
การเขียนพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ และ
ตัวพิมพ์ เล็ก ตัวเขียนใหญ่ และตัวเขียนเล็ก
. การออกเสี ยงสระแท้และสระประสม
. วิธีการประสมคํา
. คําประกอบด้วยพยัญชนะ
และสระแท้
a, e, i, o, u เช่น
d + o = do
g + o = go
m + e = me
w + e = we
etc.
. คําประกอบด้วยพยัญชนะ สระแท้
และตัวสะกด เช่น
b + a + t = bat
s + i + t = sit
s + u + n = sun
g + u + n = gun
etc.
. คําประกอบด้วยอักษรนํา ตัว เช่น
gl + a + d = glad
pl + a + n = plan
sp + o + t = spot
pl + u +m = plum
etc.

จํานวน
(ชัวโมง)

10
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
. คําประกอบด้วยตัวสะกด ตัว เช่น
l + a + s + t = last
l + a + m + p = lamp
f + i + s + h = fish
c + o + l + d = cold
etc.
. คําประกอบด้วยสระประสม เช่น
m + e + e + t = meet
r + o + o +f = roof
m + o + o + n = moon
t + o + o +l = tool
t + e + a + m = team
p + a + i + n = pain
g +o + a+ t = goat
r +o + a +d = road
etc.
. คําขึนต้นด้วยสระ เช่น
o + r = or
a +m = am
i + t = it
u + s = us
etc.

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

จํานวนนับ
และลําดับที

ตัวชีวัด

ใช้จาํ นวนนับและ
ลําดับทีได้ถกู ต้อง

เนือหา
. คําทีขึนต้นด้วย ch และ sh เช่น
ch + a + t = chat
ch + o +t = chop
sh + o + t = shot
sh + u + t = shut
etc.
จํานวนนับและลําดับที
1. การอ่านและการเขียนจํานวนนับ
เช่น
one –ten
eleven – twenty
twenty one – ninety nine
one hundred
one thousand
one million
etc.
. การอ่านและการเขียนลําดับที เช่น
first, second, third, fourth, fifth,
sixth, seventh, eighth, ninth, tenth
etc.
3. การเขียนประโยคทีมีจาํ นวนนับ หรื อ
ลําดับที เช่น
- I have four pens.
- She buys two shirts.
- He is the third person.

จํานวน
(ชัวโมง)

2

2

3
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
- We are the first group.
etc.

. การพูดประโยคทีมีจาํ นวนนับหรื อ
ลําดับที เช่น
- I am the first child.
- We live on the second floor.
- He eats two oranges.
- She washes four skirts
etc.
คํานาม รู ้จกั คํานามและวิธีการใช้ รวมทัง ลักษณะคํานามและวิธีการใช้คาํ นามและ
คําศัพท์หมวดต่าง ๆ
(Noun) และ ใช้คาํ ศัพท์เกียวกับวันเดือน ปี
1. ลักษณะและวิธีการใช้คาํ นาม
คําศัพท์ สี เครื อญาติ เครื องใช้ ใน
1.1 คํานามมี ลักษณะ คือ คํานาม
หมวดต่าง ๆ ชีวิตประจําวัน และสภาพ
นับได้ (Countable Noun) และ
ดินฟ้ าอากาศอย่างง่าย
คํานามนับไม่ได้ (Uncountable
Noun)
1.2 คํานามนับได้ เช่น a cat, two
sisters,
five stars, seven horses เป็ นต้น
คํานามนับไม่ได้ เช่น milk, sugar,
butter, water เป็ นต้น
2. คําศัพท์เกียวกับวัน เดือน ปี
2.1 คําศัพท์เกียวกับ วันเช่น Sunday,
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday
2.2 คําศัพท์เกียวกับเดือน เช่น

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

3.

4.

5.

6.

7 สัญลักษณ์

January, February, March,
April, May, June, July,
August, September, October,
November, December
2.3 คําศัพท์เกียวกับปี เช่น
= two thousand and eight
1995 = nineteen ninety five
last year, this year, next year
etc.
คําศัพท์เกียวกับสี เช่น black, red,
purple, yellow, gray, green, light
blue, dark brown เป็ นต้น
คําศัพท์เกียวกับเครื อญาติ เช่น
father, mother, sister, brother, aunt,
uncle เป็ นต้น
คําศัพท์เกียวกับเครื องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น plate, fork and
spoon, glass, table, chair, bed,
bench, pan, lamp, bottle เป็ นต้น
คําศัพท์เกียวกับสภาพดินฟ้ าอากาศ
เช่น cloudy , windy , rainy, sunny,
cold, warm เป็ นต้น

เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ที สัญลักษณ์
ใช้ทวไป
ั
1. สัญลักษณ์ตามท้องถนน เช่น No
Parking, No Entry, Turn left, Turn
Right, U-Turn เป็ นต้น

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

การขอร้อง ใช้ประโยคขอร้อง ออกคําสัง
การออกคําสัง และขอโทษ
และการขอ
โทษ

เนือหา
2. สัญลักษณ์ตามโรงพยาบาล เช่น
Danger, In /Out, Entrance, Exit , No
Smoking, No Mobile Phone เป็ นต้น
3. สัญลักษณ์บริ เวณโรงเรี ยน เช่น Keep
off the grass, Toilet , Roundabout,
One-way, School Zone เป็ นต้น
4. สัญลักษณ์ตามร้านอาหาร เช่น No
Pets, Telephone, Reserved เป็ นต้น
ประโยคขอร้อง ออกคําสังและขอโทษ
1. การพูด ขอร้องและการตอบรับ
. ประโยคขอร้อง เช่น
- Please open the window.
- Please wash these dishes.
- Quiet please.
- Speak louder, please.
etc.
. การตอบรับ เช่น
- Alright.
- No problem.
- O.K.
etc.
2. การออกคําสังและการตอบรับ
. ประโยคคําสัง เช่น
- Come here.
- Stop.
- Sit down.
- Stand up.

จํานวน
(ชัวโมง)

6

117

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

etc.
. การตอบรับ เช่น
- O.K.
- Alright
etc.

9 ประโยคความ สร้างประโยคความเดียวและ เล่า
เดียว (Simple เรื องเกียวกับตนเองโดยใช้
Present Simple Tense, Present
Sentence )
Continuous Tense และ
Future Simple Tense

3. ประโยคขอโทษและการตอบรับ
3.1 ประโยคขอโทษ เช่น
- I’m sorry. I don’t know the
answer.
- I’m sorry. I’m late.
- I’m sorry. I forget to do my
homework.
etc.
. การตอบรับ เช่น
- That’s alright.
- That’s O.K.
- Don’t worry.
etc.
การใช้ Tense อย่างง่ายสร้างประโยค
ความเดียวเพือเล่าเรื องเกียวกับตนเอง
1. ลักษณะของประโยคทีใช้ Present
Simple Tense เล่าเรื องเกียวกับ
ตนเอง เช่น
- My name is Sam.
- I am Sam.
- I am a worker.

6
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- I live in Bangkok.
- I will move to my new office.
- I will work in a Japanese factory.
- I will stay near my office.
- I will walk to my office.
etc.
10 ประโยค
ใช้ประโยคคําถาม ประโยค
ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ คํา
คําถาม
คําตอบ
และใช้คาํ สรรพนาม สรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท์
ประโยค
1. คําสรรพนาม เช่น I, you, he, she,
คําบุพบท และคําคุณศัพท์
คําตอบ
it, we, they, me, her, him, them, our
อย่างง่ายได้ถกู ต้อง
เป็ นต้น
คําสรรพนาม
2. คําบุพบท เช่น in, at, on, under, of,
คําบุพบท
by, out เป็ นต้น
และ
3. คําคุณศัพท์ เช่น green, yellow,
คําคุณศัพท์
warm, cool, fat, small, tall, short,
long, good เป็ นต้น
4. ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ
เช่น
- What is your name?
- My name is Sally.
- Where is your home?
- My home is on New Road.
- When do you get up?
- I get up at six o’clock.
- What time do you go to bed?
- I go to bed at ten.
etc.

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

11 ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
อาชีพ
แม่บา้ น

ตัวชีวัด
ใช้ภาษาอังกฤษทักทาย ตอบรับ
การทักทาย แนะนําตนเอง กล่าว
ลา ตอบรับการกล่าวลา ใช้
จํานวนนับ ลําดับที คําศัพท์
เกียวกับอาชีพแม่บา้ น ขอร้อง
และขอโทษ

เนือหา
อาชีพแม่บา้ นเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษ
ในเรื อง
- การทักทาย การตอบรับการทักทาย
และการแนะนําตนเอง
- การกล่าวลาและการตอบรับ
การกล่าวลา
- จํานวนนับและลําดับที
- คําศัพท์เกียวกับอาชีพแม่บา้ น
- การขอร้องและการขอโทษ

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

121

คําอธิบายรายวิชา พต

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกียวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
ด้วยประโยคทีซับซ้อนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนได้ถกู ต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
. การใช้ภาษาท่าทางในการสื อความหมาย วิธีการรับ-ตอบโทรศัพท์อย่างง่าย ๆ การแสดงความรู ้สึก ดี
ใจ เสียใจ เข้าใจ พอใจ ไม่พอใจ ให้กาํ ลังใจ สนใจ และไม่สนใจ วิธีการพูดแทรก พูดขอบคุณและการตอบรับ
วิธีการพูดแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และการเสนอให้ความช่วยเหลือผูอ้ ืนพร้อมกับการตอบรับ รวมทัง
ลักษณะของประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําสัง และประโยคอุทาน ซึงใช้ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ
. ลักษณะและการใช้ ประโยคความรวม (Compound Sentence) Past Tense ในรู ปต่าง คํากริ ยา คํากริ ยา
วิเศษณ์ คําสันธาน และคําอุทาน โดยสามารถนําไปใช้ในการเล่าเรื องราวเกียวกับชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ การอ่านข่าวสารข้อมูลจากสื อประเภทต่าง ๆ การอ่านสลากสิ นค้าและการตีความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังเข้าใจการใช้ Internet เพือสื บค้นข้อมูล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
. ฝึ กฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง และ/หรื อสือ
ทีเหมาะสม
2. ฝึ กฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์จาํ ลองโดยใช้สือต่าง ๆ ทีเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์
การวัดและประเมินผล
. ตรวจสอบจากการนําไปใช้ได้ถกู ต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์
. สามารถใช้ภาษาในการสื อสารได้ถกู ต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
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พต

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มาตรฐานทีการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกียวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
ด้วยประโยคทีซับซ้อนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนได้ถกู ต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เข้าใจและใช้ภาษาใน
1 ภาษาท่าทาง
ในการสือสารใน การสื อสารใน
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
(Language in
daily life)

เนือหา
1. ภาษาตามมารยาทสังคมเพือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี
. การทักทาย การกล่าวลา เช่น
- Good morning.
- Good afternoon.
- Good evening.
- Hi / Hello.
- How are you?
- How are you today?
- I’m fine, thank you and you?
- Nice to see you.
- Nice to see you too.
- Glad to see you.
- Glad to see you too.
- Good bye. Bye.
- See you soon.
- See you on…(Day)…

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
1.2 การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน เช่น
Pat : Hello, I’m Pat.
Suda : Hi, my name is Suda. How do you
do?
หรื อ
A : Bob, this is John, my friend from
New Zealand.
B : How do you do? Nice to meet you.
John : How do you do? Nice to meet you,
too.
etc.
2. ภาษาท่าทางทีใช้ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี
. ท่าทางทีสื อความหมายทางภาษา เช่น
กวักมือ = Come here.
โบกมือ = Bye-bye.
ชู นิ ว = Victory
ผายมือ = This way, please.
etc.
. ท่าทางการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของ
ภาษา เช่น
- Hand Shaking.

จํานวน
(ชัวโมง)
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ตัวชีวัด

เนือหา
- Waving good-bye.

- Good-bye hug/kiss
- Good night hug/kiss
etc.

2 การโต้ตอบ
โทรศัพท์
(Telephone
Conversation)

รับ-ตอบ โทรศัพท์
อย่างง่าย ๆ

2.3 คําศัพท์ สํานวน ประโยคและท่าทางทีใช้
สื อสารในโอกาสต่าง ๆ เช่น
- Merry Christmas.
- Happy New Year.
- Happy Valentine’s.
- Happy Birthday.
- Congratulations on your graduation.
- Thanks.
- Thank you very much.
- The same to you.
- Many happy returns.
etc.
1. คําศัพท์ สํานวน ประโยคต่าง ๆ ทีใช้ในการ
สื อสารในการรับโทรศัพท์อย่างง่ายรวมกัน การ
รับฝากข้อความทางโทรศัพท์
- Is Miss/Mrs./Mr. Robert home?
- I’m speaking.

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

การแสดง
ความรู ้สึกต่าง ๆ
(Expression
of feelings)

ตัวชีวัด

เนือหา

- He / She is out.
- He / She will be back soon. Would you like
to wait?
etc.
2. การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์
A : Hello, may I speak to Mrs. Wanida?
B : Sorry, she’s not here now.
Would you like to leave her a massage?
A : My name is Somsri.
Please tell her to call me to 02-281-3732.
etc.
ใช้ภาษาอังกฤษในการ 1. คํา วลี ประโยค บทสนทนาทีแสดงอารมณ์
แสดงความรู ้สึก
ความรู ้สึกต่างๆ
(ดีใจ/เสี ยใจ/เข้าใจ/
1.1 พอใจ/ไม่พอใจ
พอใจ/
- That’s great./ That’s bad.
ไม่พอใจ/
- How wonderful!
- How awful!
ให้กาํ ลังใจ/สนใจ/
- I am so pleased to hear that.
ไม่สนใจ)
- I am afraid I don’t like it.
- I love/like/enjoy it.
- I am disappointed to see that.
etc.
. สนใจ/ไม่สนใจ
- I’m interested in.......................
- I’m not interested in.......................
- I don’t care (about that)....................

จํานวน
(ชัวโมง)

8
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ตัวชีวัด

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

- I have no idea.
etc.
. ให้กาํ ลังใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ
- Don’t worry.
- Cheer up.
- Take it easy.
- Relaxed.
- You will be fine.
- Well done.
- You did a good job.
etc.

4 การพูดแสดง
ความคิดรู ปแบบ
ต่าง ๆ

1. ดีใจ/เสี ยใจ
- I’m glad that you can come.
- I’m so pleased to see you.
- I’m glad to hear from you.
- I’m so sorry to hear that…………………
- I’m so sorry for being late.
- I’m terrible sorry for................................
- It’s my sympathy to hear
that…………….
- I’m deeply regret about.....................
- Please pass my sympathy to....................
etc.
พูดแสดงความคิดเห็น ภาษาเพือแสดงความคิดเห็นความต้องการ
และแสดงความ
1. การแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/
ต้องการในสถานการณ์
ยอมรับ/ ไม่ยอมรับ)

20
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หัวเรือง
(Expression of ต่าง ๆ
opinion, ideas /
wishes / offering
helps, etc.)

ตัวชีวัด

เนือหา
A : The weather in Bangkok is hotter than
Singapore.
B : I think so./ I don’t think so./ I agree with
you.
A : Living in Bangkok is not so pleasant,
don’t you think that?
B : Yes, but living in rural areas is less
convenient.
etc.
2. การแสดงความต้องการและตอบรับ เช่น
- I’d like some more coffee.
- I want to go to........................
- I wish you should go with me.
- I need........................
- Yes, .................please do. / Sure.
etc.
3. การแสดงความช่วยเหลือและบริ การผูอ้ ืน
รวมทัง ตอบรับ เช่น
- What can I do for you?
- Can I help you?
- Need some help?
- If you need anything, please tell me./
let me know.
- Certainly.
- Yes, of course.

จํานวน
(ชัวโมง)
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เนือหา
- I’m afraid..........................
- Sorry, but.............................
etc.
4. การกล่าวขอบคุณและตอบรับ เช่น
- Thank you for your help.
- Thank you every much for your
kindness.
- Thank you for your invitation.
etc.
5. การพูดขออนุ ญาตและตอบรับ
- May I interrupt you for a moment?
- May I come in?
- Can I borrow your pen?
- (It’s) my pleasure.
- Don’t mention it.
- Yes, you can.
etc.
6. การพูดขอโทษและตอบรับ
- I’m very sorry to be late.
- I’m lost your box, I’m so sorry.
- I’m terrible sorry for.....................
- Sorry, it’s my fault.
- Please forgive me for being late.
- Forget it.

จํานวน
(ชัวโมง)

129

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

- Don’t worry.
- It doesn’t matter.
etc.
7. การพูดแทรกอย่างสุ ภาพ เช่น
- Excuse me, sir. Could you speak
louder?
- Excuse me, madam.
- Could you show me that book?
etc.
รู ้จกั ลักษณะของ
5 ประโยคต่าง ๆ
1. ประโยคคําถาม
ในภาษาอังกฤษ ประโยคใน
คําทีใช้ในการตังคําถาม ได้แก่ Who, When,
(Different Types ภาษาอังกฤษ (ประโยค
Where, Why, What, Whom, How เช่น
of English
บอกเล่า/ประโยค
- What is your name?
Sentences)
คําถาม/ประโยค
- Where do you teach?
ปฏิเสธ/ประโยคคําสัง/
- When did he leave school?
ประโยคอุทาน) และ
- How do you like it?
สามารถนําไปใช้ใน
etc.
ชีวิตประจําวัน
2. ประโยคปฏิเสธ
รู ปแบบประโยคปฏิเสธและคํากริ ยาทีใช้ เช่น
- They are not farmer.
- He doesn’t like Bobby.
- I don’t want to go with him.
etc.
3. ประโยคคําสั ง
รู ปแบบประโยคคําสัง/กลุ่มคําทีใช้และตัวอย่าง
ประโยค เช่น

18
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ตัวชีวัด

เนือหา
-

ประโยคความ
รวม
(Compound
Sentence)

รู ้จกั ลักษณะของ
Compound Sentence
และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน

จํานวน
(ชัวโมง)

Come here.
Let’s go now.
Open the door, please.
Please sit down.
Come hear right now.
etc.

4. ประโยคอุทาน
รู ปแบบประโยคอุทานและตัวอย่างประโยค เช่น
- Oh! My god.
- Oh, my god!
- How marvelous!
- What a wonderful party!
etc.
1. ส่ วนประกอบของ Compound Sentence
2. ประโยค 2 ประโยคมารวมกันด้วยคําเชือมที
เหมาะสม คือ and, but, or เช่น
- We tried our best but we lost the game.
- Both they and we tried hard.
- I’ll go to the cinema or visit my parent.
3. การเชือมประโยคให้เป็ น Compound Sentence
โดยใช้เครื องหมาย/คําเชือม ต่อไปนี
3. , (Comma) + คําสันธาน เช่น
- They tried their best, yet they didn’t
succeed.
3.2 ; (Semicolon) ใช้ในกรณี ทีมีเครื องหมาย
อืน ๆ อยูด่ ว้ ยหลายแห่ ง เช่น
- I also bought her a new car ; I have not
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หัวเรือง

7 Past Tense

ตัวชีวัด

ใช้ Past Tense ใน
รู ปแบบ
ต่าง ๆ ได้

เนือหา
yet, nowhere, given it to her.
Correlative Conjunction ได้แก่ คํา
ต่อไปนี
both……..and………
either…….or……….
neither…..nor………
not only...........but also.........
เช่น
- Neither did he listen, nor did he
improve.
- Not only the English teacher get him
a bad grade, but also the social teacher
did so.
Past Tense ในรู ปแบบต่ างๆ
1. Past Simple Tense
Subject + V2
was +V
Subject + were
3
1.1 เหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต และจบลงไป
แล้วก่อนพูดประโยคนัน เช่น
- He spoke.
- She came here yesterday.
1.2 แสดงการกระทําทีกระทําเป็ นประจําในอดีต
โดยมีคาํ ทีแสดงความบ่อย ความเป็ นประจํา
อยูด่ ว้ ย เช่น
- He always got up late when he was

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
young.
2. Past continuous tense
was
Subject + were + V ing + conj. + Subject + V2

8 ภาษาอังกฤษ
สําหรับอาชีพ
พนักงานขับรถ
รับจ้าง

9 ภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงาน

กล่าวถึงเหตุการณ์ อย่าง ในอดีต โดยขณะที
เหตุการณ์หนึ งดําเนิ นอยูม่ ีอีกเหตุการณ์แทรก
เข้ามา
- เหตุการณ์ทีดําเนินอยู่ ใช้ Past continuous tense
- เหตุการณ์ทีเกิดใหม่แทรกเข้ามาใช้
Past simple tense
- คําทีเชือมเหตุการณ์ทีสองเข้าด้วยกัน คือ
when หรื อ while เช่น
- I was reading a book when she came in.
- While I was reading a book, she came in.
- การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและ
ใช้ภาษาอังกฤษตาม
เหมาะสมกับสถานการณ์
มารยาท สังคมและ
- การพูดแสดงความรู ้สึกและแสดงความ
เหมาะสมกับ
คิดเห็น
สถานการณ์ พูดแสดง
ความรู ้สึก แสดงความ - การพูดแสดงความช่วยเหลือ
- การขออนุ ญาต
คิดเห็น แสดงความ
- การพูดแทรกอย่างสุ ภาพ
ช่วยเหลือ ขออนุ ญาต
พูดแทรกอย่างสุ ภาพ
ในอาชีพพนักงานขับ
รถรับจ้าง
1. ใช้ประโยคต้อนรับ - การกล่าวต้อนรับทักทายลูกค้าของพนักงาน
ลูกค้าในสถาน
บริ การ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ตัวชีวัด

เนือหา

- ประโยคการให้บริ การความช่วยเหลือ และ
บริ การในสถานที บริ การต่าง ๆ
บริ การในสถานบริ การต่าง ๆ เช่น ทีทําการ
ต่าง ๆ
2. ใช้ประโยค/สํานวน
ไปรษณี ย ์ สถานี รถไฟ โรงแรม เป็ นต้น เช่น
เสนอความ
What can I do for you? May I help you? etc.
ช่วยเหลือ/ให้ขอ้ มูล
แก่ลกู ค้าในสถาน
บริ การต่าง ๆ

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ภาษาอังกฤษเพือชีวติ และสังคม จํานวน 5 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกียวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
ด้วยประโยคทีซับซ้อนมากขึนในชีวติ ประจําวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
. การตี ความหมายจากนําเสี ยงของผูอ้ ืนว่ามีค วามรู ้ สึก ดี ใจ เสี ยใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจซาบซึ ง ผิดหวัง
ปรารถนาดี ชืนชมหรื อเห็นใจ และการใช้นาเสี
ํ ยงแสดงความรู ้สึกของตัวเองในโอกาสต่าง ๆ การอ่าน ทําความเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามข้อมูลทีปรากฏอยูใ่ นสลากสิ นค้า การพูดทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที ถูกต้อง
การ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษและวัฒนธรรมไทย รวมทังสามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมและประเพณี ต่าง ๆ
. การอ่านและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ในด้านต่ าง ๆ ที
หลากหลาย การสื บค้นข้อมูลจาก Internet เพือนํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชี วิตในสังคม การรับและตอบ e-mail
ทังในเรื องส่ วนตัว ในการศึกษาและในการประกอบอาชีพ วิธีการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ต่ าง ๆ กับ
ผูอ้ ืน ทังอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยเข้าใจโครงสร้างของประโยคทีซับซ้อน (Complex Sentence) และ
ใช้ Tense ต่ าง ๆ ในการแสวงหาข่ าวสาร ข้อมูล ความรู ้ และในการสื อสารได้อ ย่างถูก ต้อ งและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์จริ งหรื อสถานการณ์จาํ ลอง โดยใช้สือทีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื อหาในการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
พิจารณาจากความสามารถในการนําความรู ้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพือชีวิตและสั งคม จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกียวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ
ด้วยประโยคทีซับซ้อนมากขึนในชีวติ ประจําวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

1 Everyday English ตีความหมายจาก
1. การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคํา -ท้ ายคํา
นําเสี ยงของผูอ้ ืนและ
1.1 ทบทวนการออกเสี ยง พยัญชนะต้นคําที
รู ้จกั ใช้นาเสี
ํ ยงในการ
ยาก เช่น เสี ยง s z ch sh
แสดงความรู ้สึก
- sit, see, soon
ระหว่างการสนทนา
- zebra, zero, zoo
ได้แก่ ดีใจ เสี ยใจ
- cheap, chat, choose
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
- ship, shoe, shut
ซาบซึง ผิดหวัง
etc.
ปรารถนาดี
1.2 การอ่ านออกเสี ยงท้ ายคําทีถูกต้ อง
ชืนชมและ
เช่น เสี ยง [d] , [t] , หรื อ [id] เมือเป็ นกริ ยา
เห็นใจ
ช่อง และ past participle เช่น
- moved, turned, loved
- walked, talked, knocked
- wanted, rented, waited
etc.
2. การออกเสี ยงหนัก-เบา (Stress) วิธีการออก
เสียง หนัก-เบา ของคําในลักษณะต่าง ๆ เช่น

จํานวน
(ชัวโมง)
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จํานวน
(ชัวโมง)

คําเดียว คําประสมในลักษณะต่าง ๆ เป็ นต้น ว่า
คําประเภทใดจะต้องออกเสี ยงเน้นทีพยางค์แรก
พยางค์กลางหรื อ พยางค์หลัง
3. การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสู ง-ตํา
(Intonation) วิธีการออกเสี ยงของประโยค
ลักษณะต่าง ๆ ซึงจะต้องออกเสี ยงสูง-ตํา ให้
ถูกต้องเพือให้สือความหมายทีผูพ้ ดู ต้องการ
ประโยคประเภทเดียวกัน ถ้าออกเสี ยงสูง-ตํา
ต่างกันจะให้ความรู ้สึกทีต่างกัน
4. การออกเสี ยงเชือมโยง (Linking Sound)
วิธีการอ่านออกเสี ยงเชือมโยงระหว่างคําใน
ภาษาอังกฤษทีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ภาษาอังกฤษ เช่น
- Ten years ago.
- Far away
etc.

2

5. การแสดงความดีใจ/เสี ยใจ
การใช้คาํ วลีและรู ปประโยคทีจะนํามาใช้ใน
การแสดงความดีใจและเสี ยใจในโอกาสต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความดีใจทีได้พบกันอีก
ครังหรื อแสดงความเสี ยใจทีทําผิด เป็ นต้น
ตัวอย่าง คําวลี และรู ปประโยค เช่น
- Congratulations!
- Sorry. Glad is hear about that.

2
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-

Sorry about that.
I’m glad to................................................
I’m pleased to...........................................
I love to....................................................
I’m sorry to..............................................
It’s my fault that.......................................

6. การแสดงความพอใจ/ไม่ พอใจ ให้รู้จกั คํา วลี
และรู ปประโยคทีจะทีจะนํามาใช้ในการแสดง
ความพอใจ/ไม่พอใจในโอกาสต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง
เช่น แสดงความพอใจ/ไม่พอใจในการรับบริ การ
เป็ นต้น ตัวอย่างคํา วลี และรู ปประโยค เช่น
- Great!
- Awful!
- Good news!
- How nice!
- How terrible!
- That’s fantastic!
- I can’t stand it!
- I’m very disappointed with.....................
- It’s ashamed that.....................................
7. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและการตอบ
รับ การใช้ คํา วลี และรู ปประโยคทีจะนํามาใช้
ใน การแสดงความปรารถนาดี/เห็นใจใน
โอกาสต่าง ๆ ได้ถกู ต้อง เช่น การแสดงความ
ระลึกถึง การแสดงความเห็นใจเมือผูอ้ ืนประสบ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ปั ญหา เป็ นต้น ตัวอย่างคํา วลี และรู ปประโยค
เช่น
- Best wishes.
- Take care.
- Get well soon.
- Good luck.
- With sympathy.
- We hope everything go well through this
suffering period.
- I understand how difficult it is.
- It must be for you.
- I feel sympathy for you.
- Thank you for your hospitality.
- Thanks a million for............................
- I’m very grateful to your....................
- It’s very appreciative that..................
- I’m very appreciated for....................
8. การแสดงความต้ องการการเสนอ/ให้ ความ
ช่ วยเหลือ/บริการ รวมทังการตอบรับ/ปฏิเสธ
การ ให้ ความช่ วยเหลือ/บริการ การใช้คาํ วลี
และรู ปประโยคเพือแสดงความต้องการ การ
เสนอ/ให้ความช่วยเหลือ/บริ การ รวมทังการ
ตอบรับ/ปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือ/บริ การ
ในโอกาสและสถานทีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ได้แก่ การซือสิ นค้า/บริ การในร้าน การสังจอง
ตัวเครื องบิน/รถไฟ/ภาพยนตร์/การบริ การใน

จํานวน
(ชัวโมง)
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บริ ษทั ทัวร์ การจองโรงแรม/ ทีพัก การใช้บริ การ
ในทีทําการไปรษณี ย/์ ธนาคาร/ร้านอินเตอร์ เน็ต
ตัวอย่าง คํา วลี และรู ปประโยค
เช่น
- May I help you?
- What can I do for you?
- Let me..............................
- Shall I ...............................?
- Is there anything I can do for you?
- I would like.........................
- I prefer.................................
- I’d rather..............................
- How much..............................?
- How about..............................?
- I’m afraid................................?
- We recommend........................
- Would you please....................?
- Please let me know..................
- It’s occupied.
etc.

2 What should you อ่านและทําตาม
do?
คําแนะนําในการใช้
คู่มือ ป้ าย
คําแนะนํา วิธีการปรุ ง
ข้อควรระวังและ ป้ าย
ประกาศ

1. การใช้ พจนานุกรม (Dictionary)
1.1 ทบทวนการค้าหาความหมายของคําศัพท์
โดยเรี ยงตามตัวอักษรของคําศัพท์ทีค้นหา
จาก a ถึง z
1.2 ให้อ่านวิธีการใช้พจนานุกรมและข้อมูลต่าง
ๆ ทีอยูใ่ นส่ วนหน้า (คําชีแจงในการใช้)

จํานวน
(ชัวโมง)
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ของ Dictionary ให้เข้าใจ
1.3 เมือค้นหาคําศัพท์พบแล้ว ให้ศึกษาวิธีการ
อ่านออกเสี ยงหน้าทีของคํา ความหมาย
และตัวอย่างในการใช้ (ซึงคําบางคําอาจจะ
ทําหน้าทีได้หลายอย่าง) และคําทีมี
ความหมายใกล้เคียงกัน เช่น
drug (ดรัก) n. ยา ผลิตภัณฑ์ยา ยาเสพติด
สิ นค้าทีเกียวกับสุ ขภาพทีขายในร้านขายยา vt.
drugged, drugging ผสมกับยา ทําให้ติดยา ทํา
ให้ได้รับพิษจากยา drug on the market สิ นค้าที
มี มากเกินความต้องการในตลาด
2. การวิเคราะห์ ศัพท์ และรู ปประโยคทีใช้ ใน
สั ญลักษณ์ ป้ ายประกาศ/คําแนะนําในการใช้ /
คําแนะนํา/คําเตือนต่ าง ๆ
2.1 การวิเคราะห์ศพั ท์โดยการรู ้จกั ส่วนทีเป็ น
รากศัพท์ (Root) อุปสรรค หรื อทีคําเติมไป
ข้างหน้า (Prefix) และปั จจัยหรื อคําทีเติม
ข้างหลัง (Suffix) โดยทราบความหมายของ
ส่ วนประกอบของคําศัพท์ต่าง ๆ เหล่านัน
ก็จะทราบความหมายของศัพท์ได้ เช่น
Prefix : re
= again
anti = against
tele = far
etc.

จํานวน
(ชัวโมง)
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Suffix : ant
er
dom
ern
etc.

=
=
=
=

person
person who
condition
direction

2.2 รู ปประโยคทีใช้ในสัญลักษณ์/ป้ าย
ประกาศ/คําแนะนําในการใช้/คําแนะนํา/คํา
เตือนต่าง ๆ ซึงจะใช้รูปประโยคคําสัง
(Imperative Sentence) ทังในลักษณะบอก
เล่าและปฏิเสธ เช่น
- Don’t smoke.
- No smoking.
- No entry.
- Put some oil in the pan, then put the
garlic and stir until it become yellow.
etc.
3. สั ญลักษณ์ และป้ ายประกาศต่ าง ๆ (Signs &
Notices) รู ้จกั ความหมายของสัญลักษณ์และ
ป้ ายประกาศทีพบในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบตั ิตนในแหล่ง
ท่องเทียว โรงแรม พิพิธภัณฑ์ โรงงาน
สํานักงาน ยานพาหนะ เป็ น ตัวอย่าง เช่น
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= Don’t take
photograph.
= No smoking
= Don’t take
durian inside.
= Handicapped
= elevation or
lift

= do not disturb

Make up
the room

= make up the room

= danger
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= safety first

= no parking

= Disabled Symbol

etc.
4. สลากยาและคู่มอื ในการใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
(Instructions) การอ่าน ทําความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการใช้ยาและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น หม้อหุ งข้าว
ไฟฟ้ า เครื องซักผ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
เป็ นต้น โดยให้เข้าใจสํานวนหรื อโครงสร้างของ
ประโยคทีมักใช้ เช่น
- Keep out of reach of children.
- Take one tablet after each meal.
- Shake well before use.
การใช้ Active Voice และ Passive Voice

3
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Modal verb Direct Speech, Indirect speech,
Conjunction และ Connective words ทีสําคัญ
เช่น
- You should have it directly after meal.
- The doses must not be divided.
- Don’t use if the package is open.
- First open the can with the opener. Pull it in
a bowl. Then put some chopped chili, lemon
juice and fish sauce. After that mix them
together.
5. คําแนะนําและคําเตือนต่ าง ๆ (Tips and
Warning) รู ้จกั วิธีการอ่านและตีความคําแนะนํา
คําชีแจง และคําอธิบายต่าง ๆ เช่น พยากรณ์
อากาศ ประกาศ เตือนภัย คําแนะนําในการเข้า
ไปในสถานทีต่าง ๆ คําอธิบายสินค้าและ
ส่ วนประกอบหรื อเครื องปรุ ง วิธีการปรุ งอาหาร
เป็ นต้น
1. การติดต่อทางโทรศัพท์ กบั ผู้ทีคุ้นเคย
รู ้จกั วิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์กบั เพือน
ญาติ พีน้องและผูท้ ีคุน้ เคยในเรื องต่าง ๆ โดยใช้
สํานวนและภาษาทีเหมาะสม เช่น
- Is ……………. at home?
- Could I speak to………., please?
- May I speak to ……..…., please?
- She/he is out.
- Sorry, she’s not here now.
- Would you like to wait?

จํานวน
(ชัวโมง)
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Will you leave a message?
May I take a message for her/him?
Wait a minute, please.
Will you hole on?
Just a moment, please.
Please tell ............... to call me
at.......................
2. การติดต่อทางโทรศัพท์ เพือสอบถามข้ อมูล
ต่ าง ๆ
การใช้สาํ นวนภาษาทีใช้พดู ทางโทรศัพท์เพือ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทีต้องการทราบโดยใช้
รู ปประโยคขอร้อง /ขอร้องอย่างสุ ภาพ (request,
polite, request) ประโยค direct/ indirect speech
ประโยคคําถามลักษณะต่าง ๆ ประโยคแสดง
ความคิดเห็นและการขอบคุณ เช่น การสอบถาม
เส้นทางการเดินทางไปทีต่าง ๆ สอบถามตาราง
รถไฟ เครื องบิน สอบถามข้อมูลด้านการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค/ สุ ขภาพอนามัย/ พยากรณ์
อากาศ เป็ นต้น
ตัวอย่างประโยคทีใช้
- Hello, I’d like to ask about.........................
- Could you tell me......................, please?
- Would you mind giving me the information
about.................................?
- Can/Could you...............................?
- May/Can/Could I.................................?
- Don’t............................, please?

จํานวน
(ชัวโมง)

-
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- At what time..............................?
- How many.................................?
- How far......................................?
- How much.................................?
- I need your help.........................?
- Pradon.
- I think............................................
- Well, I must...................................
- In my opinion, ..............................
- Thanks. /Thank you.
- Sorry. /I’m sorry.
- You’re welcome.
3. การติดต่อทางโทรศัพท์ เพือการประกอบอาชีพ
วิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ เพือถาม-ให้
ข้อมูลเกียวกับการประกอบอาชีพ โดยใช้สาํ นวน
และภาษาทีเหมาะสมในการสอบถามข้อมูลเกียว
การสมัครงาน การซือ-ขายสิ นค้า การให้ขอ้ มูล
เกียวกับคุณภาพและราคาของสิ นค้า การส่ งเสริ ม
การขาย การต่อรองราคา การรับและส่ งของ
ตัวอย่างประโยคทีใช้
- Hello. I’d like to ask/know
about......................
- Can/could you tell me
about...........................?
- May/Could I speak to..........................,
please?
- Can/Could you inform me about.................?

จํานวน
(ชัวโมง)

148

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
-

What is the position required?
What is the qualification?
How can I apply for this position?
When is the dateline of the application?
Do I have to send the application form?
Should I also send the resume/reference?
When/Where will the interview take place?
What kind of goods are available?
How much does it cost?
How can I send the order?
Is there any discount?
How about the present promotion?
How about the quality?
Where/When can I buy this product?
What is the product’s significance?
Please let me know if............................
I’m interested in...........................
That’s very interesting.
I’m very appreciated.........................
When will I receive the product?
How should I pay for the product?
By cash/check /credit.
Thanks for your interest
/kindness/information.
- It’s my pleasure.
- You’re welcome.
- Sorry. /I’m sorry.

จํานวน
(ชัวโมง)
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. ปฏิบตั ิตนตาม
1. การใช้ ภาษาในการสื อสารได้ เหมาะสมตาม
มารยาท วัฒนธรรม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของ
และประเพณี ต่าง ๆ ได้
ภาษา
อย่างถูกต้อง
การใช้ภาษา นําเสี ยงและภาษาท่าทางได้อย่าง
. เปรี ยบเทียบความ
เหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานทีและโอกาส
แตกต่างระหว่าง
เช่น การสัมผัสมือ การโบกมือ การใช้สีหน้า
วัฒนธรรมอังกฤษกับ
ท่าทาง และนําเสี ยงประกอบการพูด การแนะนํา
วัฒนธรรมไทย
ตัวเอง
การแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง
ๆ การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ร่ วมงาน
งานเลียง
งานสังสรรค์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
ตัวอย่ าง เช่ น
- Blow a kiss. (ส่ งจูบ)

- I love you. (ภาษาใบ้)

- Be quiet. (เงียบ)

จํานวน
(ชัวโมง)
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- That’s bad. (ยกหัวแม่มือ ชีลงไปทีพืน)

-

How’s everything?
How have you been?
What’s going on with your life?
How’s life?
What’s up?
May I introduce myself?
Let me introduce myself, .............................
Allow me to introduce...............to................
Have you met......................?
Congratulations on.......................................
Happy Birthday.
Merry Christmas.
Happy New Year.
I’m sorry for.................................................
May god bless you.
May god be with you.
I feel sorry...................................................
Please pass my warm regards to..................
Toast!
I wish you....................................................
Would you mind..........................................
Please let me know......................................
Would you please........................................

จํานวน
(ชัวโมง)
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May I have.................................................
Can you help me........................................
You look smart.
How nice....................................................
I wonder if.................................................
How to cook..............................................
etc.
2. ความเชือและขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
เจ้ าของภาษา
ความเป็ นมาของความเชือ ขนบธรรมเนี ยมและ
ประเพณี ต่าง ๆ ในสังคมของเจ้าของภาษา การทํา
กิจกรรมตามความเชือ ขนบธรรมเนี ยมและ
ประเพณี ต่าง ๆ ในด้าน บทเพลง การแต่งกาย
อาหาร เครื องดืมและการประกอบพิธีกรรมที
เกียวข้อง ได้แก่ วันคริ สต์มาส วันขอบคุณพระเจ้า
วันวาเลนไทน์ และวันพ่อ

จํานวน
(ชัวโมง)

-

3. การเปรียบเทียบโครงสร้ างภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ
เปรี ยบเทียบลักษณะคําทีมาของคําความหมาย
และการประยุกต์คาํ ในภาษาอังกฤษใช้ใน
ภาษาไทยและคําในภาษาไทย ทีนําไปใน
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง เช่น
- ศัพท์ของภาษาไทยส่ วนใหญ่มาจากภาษาบาลี/
สันสกฤตในขณะทีศัพท์ของภาษาอังกฤษ
ส่ วนใหญ่จากภาษากรี กและโรมัน
- คําในภาษาอังกฤษทีนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น

5

5
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จํานวน
(ชัวโมง)

กิโลกรัม กิโลเมตร เซนติเมตร คําในภาษาไทยที
นําไปใช้ในภาษาอังกฤษ เช่น Tom Yam Kung,
Muai Thai เป็ นต้น
โครงสร้ างของประโยคต่างๆ
- ประโยคความเดียว (Simple Sentence)
- ประโยคความรวม (Compound Sentence)
- ประโยคความซ้อน (Complex Sentence)
- ประโยคความผสม (Compound-Complex
Sentence)
- การใช้ Transitive / intransitive/ auxiliary
verbs
- Tense ต่างๆ
- ลักษณะของประโยคคําถาม
- ประโยคเงือนไข
- การใช้สนั ธาน (Conjunction) และบุพบท
(Preposition)
etc.
4. เปรียบเทียบ สํ านวน คําพังเพย สุ ภาษิต บท
กลอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1 คําและสํานวนทีได้รับอิทธิพลจากศาสนา
เช่น
- Oh, god! = คุณพระช่วย
- Oh, my god! = พุทโธ ธัมโม สังโฆ
etc.
4.2 คําพังเพย สุภาษิตทีมักจะใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น

5
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. เข้าใจและใช้
ประโยคทีซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
. ใช้ Tenses ทียุง่ ยาก
และซับซ้อน
. ศึกษาค้นคว้า
ความรู ้และข้อมูลจาก
สื อหนังสื อพิมพ์

- It’s a piece of cake.
= ปลอกกล้วยเข้าปาก
- Silence is gold. = นิ งเสี ยตําลึงทอง
- Time and tide wait for no one.
= เวลาและวารี ไม่เคยคอยใคร
ลักษณะของบทกลอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที
เหมือนและแตกต่างกัน แรงบันดาลใจของกวีใน
การแต่งคําประพันธ์พร้อมตัวอย่างทีมักได้
ยินเสมอ ๆ เช่น Roses are red, violets are blue,
sugar is sweet, but not as sweet as you.
แม้เนื อเย็นเป็ นห้วงมหรรณพ
จะขอพบศรี สวัสดิเป็ นมัจฉา
แม้เป็ นบัวตัวพีเป็ นภุมรา
เชยผกาโกสุ มภ์ประทุมทอง
แม้เป็ นถําอําไพใคร่ เป็ นหงส์
จะร่ อนลงสิ งสู่เป็ นคู่สอง
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง
เป็ นคู่ครอง พิสวาส ทุกชาติไป
etc.
1. เสี ยง คําศัพท์ วลี สํานวน ที มักใช้บ่อย ๆ
ในข่าว
2. องค์ประกอบของข่าว ประกอบด้วย
Headline, Sub headline, Lead และ Detail
3. ประเภทของข่าว เช่น ข่าวการเมือง
ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา ข่าวสังคม
ข่าวเศรษฐกิจ เป็ นต้น
4. โครงสร้างของการเขียนพาดหัวข่าว (News

จํานวน
(ชัวโมง)
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. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้อย่าง
เป็ นทางการ
. สื บค้นข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ จาก
Internet

6 Self -Sufficiency . ศึกษาค้นคว้าความรู ้
Economy
และข้อมูลจากสื อ
ต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

1.

2.

3.
4.

Headline) ได้แก่
4.1 ข่าวและพาดหัวข่าว
4.2 การถามและตอบคําถามจากข่าวด้วย
คําถามที เป็ น Wh-Question และ
Yes/No Question
4.3 การถามและแสดงความคิดเห็นว่า เห็น
ด้วยหรื อไม่เห็นด้วย เช่น
- Do you agree with this....................?
- What do you think about..................
4.4 Website ของหนังสื อพิมพ์ The Nation
หรื อ Bangkok Post เพือศึกษาข่าว
ประเภทต่าง ๆ ทีสนใจแล้ววิเคราะห์
โครงสร้างของพาดหัวข่าวนัน ๆ หรื อ
บอกประเภทของข่าวนัน ๆ
- Subj. + V1
- Subj. + V3
- Subj. + to + V1
- Subj. + V. ing
Noun phrase
บทความเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก
หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ หรื อ Websiteที
เกียวข้อง
คําศัพท์ วลี สํานวน ทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น moral , moderation, reasonable,
knowledge, saving เป็ นต้น
โครงสร้าง Conditional sentence (If -clause)
โครงสร้าง Imperative

จํานวน
(ชัวโมง)
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. การแลกเปลียน
ข้อมูลข่าวสารความรู ้

. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื อ
ต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
. ใช้ Tense ทียุง่ ยาก
และซับซ้อน
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้
ทังอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
8 Shall we save the . ศึกษาค้นคว้าความรู้
energy?
และข้อมูลจากสื อ
ต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
. ใช้ Tense ทียุง่ ยากและ
7 Have you
exercised
today?

เนือหา
5. การนําเสนอการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การติดคําขวัญ
การสัมภาษณ์ การทํา Poster เป็ นต้น
6. การเล่นเกม Cross word
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกียวกับการ
ดูแลสุ ขภาพจากหนังสื อหรื อ Website
เกียวข้อง
2. การอ่านออกเสียง คําศัพท์ สํานวน วลี ที
เกียวข้องกับสุ ขภาพ เช่น aerobics, once,
relaxed, health, healthy, firm, have a
headache เป็ นต้น
3. ประโยคทีเขียนด้วย Modal Verb เช่น
should, must, ought to, had better, will เป็ น
ต้น
4. Present Perfect Tense
5. การสํารวจแบบสอบถามเกียวกับสุ ขภาพ
บุคคลใกล้ชิด แล้วนําเสนอข้อมูลเป็ น
รู ปกราฟหรื อแผนภูมิ
1. บทความเกียวกับการประหยัดพลังงาน
(Energy Saving) จากหนังสื อ หนังสื อพิมพ์
หรื อ Website ทีเกียวข้อง
2. เสียง คําศัพท์ วลี สํานวนทีเกียวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน เช่น reuse, recycle, plug
in, unplug, turn on, turn off, reduce เป็ นต้น
3. โครงสร้าง เรื อง Imperative + V1 _________.
Don’t + V1 +
...........................

จํานวน
(ชัวโมง)
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9 What have I
done?

10 What is your email address?

ตัวชีวัด
ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้ทงอย่
ั าง
เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ
. ศึกษาค้นคว้าความรู ้
และข้อมูลจากสื อต่าง ๆ
. อ่านออกเสี ยงคําศัพท์
วลี สํานวน ได้อย่าง
ถูกต้อง
. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่าง ๆ
4. ใช้ Tense ทียุง่ ยากและ
ซับซ้อน
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู้
. การสื บค้นข้อมูล
ด้านต่าง ๆ จาก
Internet และรับส่ ง
e-mail
. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก
สื อต่าง ๆ
. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

เนือหา

1. บทสนทนาเกียวกับการไปตัดเสื อ
2. การอ่านออกเสียง คําศัพท์ วลี สํานวน ที
เกียวข้องกับการไปตัดเสื อ เช่น measure,
sleeves, seam, shorten เป็ นต้น
3. โครงสร้าง have something done
4. โครงสร้าง Reported Speech
5. การเล่าเรื อง (สถานการณ์)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การขอมี e-mail
การเปิ ด/ปิ ด e-mail
ภาษา e-mail
บทอ่านแนะนําตนเองทีพิมพ์มาจาก e-mail
การสร้างประโยคคําถามจากคําตอบทีให้มา
การถามและการตอบข้อมูลการเปรี ยบเทียบ
การเขียนแนะนําตนเองถึง Pen pal โดยส่ ง
ทาง e-mail

จํานวน
(ชัวโมง)
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11 Natural Disaster

12 Let’s Travel

ตัวชีวัด
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. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้
ทังอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
. ศึกษา ค้นคว้าความรู ้
และข้อมูลจาก
สื อต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
. เข้าใจและใช้
ประโยคทีซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง
. การใช้ Tense ที
ยุง่ ยากและซับซ้อน
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้ ทังเป็ น
ทางการและ
ไม่เป็ นทางการ
. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก
สื อต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
และรับส่ ง E-mail
. เข้าใจและใช้
ประโยคทีซับซ้อนใน

1. บทอ่านเกียว Earthquake, Tornado หรื อ
Flood จากหนังสื อพิมพ์ หรื อ Website ของ
หนังสื อพิมพ์ The Nation หรื อ Bangkok
Post
2. คําศัพท์ วลี สํานวนทีเกียวข้อง เช่น kill,
injured, die, homeless, help, shelter,
landslide เป็ นต้น
3. Past Simple Tense, Past Continuous Tense
และ Past Perfect Tense.
4. Compound Sentence และ Complex
Sentence
5. การถามและการตอบคําถามจากบทอ่าน
6. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เป็ น
ผูส้ ื อข่าว นําเสนอข่าวทีเกียวกับ Natural
Disaster
1. ตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat
หรื อ Subway จากสื อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ
หนังสื อพิมพ์ หรื อ Website ทีเกียวข้อง
2. Asking & giving Information เช่น
- Could you please tell me....................?
- Please tell me..............................
- Excuse me. Do you know.......................?
3. การบอกทิศทาง (Direction) เช่น

จํานวน
(ชัวโมง)

2

1

3
2
1
1

2

2
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เนือหา

สถานการณ์ต่าง ๆ
. ใช้ Tense ทียุง่ ยาก
และซับซ้อนได้
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้
4.
.
.
3 Will it rain
. ศึกษาค้นคว้าความรู้ 1.
tomorrow?
และข้อมูลจากสื อต่างๆ
เช่น หนังสื อพิมพ์
2.
ภาษาอังกฤษและ
Website
3.
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้ทงอย่
ั าง
เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ
. เข้าใจและใช้
ประโยคทีซับซ้อนใน 4.
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง
5.
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet
14 Global Warming . ศึกษาค้นคว้าความรู้ 1.
และข้อมูลจาก
สื อต่าง ๆ

- Go straight.
- Keep walking to..........................
- Walk past..................................
- It’s at the opposite of..........................
- Next to....................................
Past Simple Tense และ Past Simple Tense
การเขียนเล่าเรื องหรื อประสบการณ์ในการ
ท่องเทียว
การวางแผนการเดินทางท่องเทียว
บทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather
Forecast) ทังในประเทศและต่างประเทศ
การถาม-ตอบ คําถามจากบทอ่าน
การ
พยากรณ์อากาศ (Weather Forecast)
การถามและการขอข้อมูล (Asking & Giving
Information)
เสียง คําศัพท์ วลี สํานวนทีมักใช้บ่อยๆ ใน
ข่าวพยากรณ์อากาศ เช่น shower, windy,
heavy, scatter, stormy, sunrise, sunset,
maximum, minimum, Northeast
Parts of Speech การทําคํานาม Noun ให้เป็ น
Adjective
Website ทีเกียวกับการพยากรณ์อากาศ
Role play เป็ นผูป้ ระกาศข่าวการพยากรณ์
อากาศ
บทความเกียวกับภาวะโลกร้อน (Global
Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรื อ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสื อหรื อ

จํานวน
(ชัวโมง)

2

2
1
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15 Urgently Wanted

ตัวชีวัด
. สื บค้นข้อมูลในด้าน
ต่างๆ จาก Internet
. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
. ใช้ Tense ทียุง่ ยาก
และซับซ้อน
. แลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารความรู ้ทงอย่
ั าง
เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ
. ศึกษาค้นคว้าความรู ้
และข้อมูลจาก
สื อต่าง ๆ
. สื บค้นข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ จาก
Internet และ
รับส่ ง e-mail
. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
4. การแลกเปลียน
ข้อมูลข่าวสารความรู ้
ทังอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ

เนือหา
หนังสื อพิมพ์หรื อWebsite ทีเกียวข้อง
2. การอ่านออกเสี ยงคําศัพท์ วลี สํานวน ที
เกียวข้อง เช่น temperature, increase, melt,
burn, earth, hot เป็ นต้น
3. โครงสร้าง Passive Voice
Subj + V to be + V3
4. บทสนทนาทีเกียวกับการป้ องกันหรื อลดภาวะ
โลกร้อน
5. Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน
1. โฆษณาตําแหน่ งงาน (Job Advertisement)
จากหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ หรื อ Website
เกียวข้อง
2. คําศัพท์ สํานวน วลี โครงสร้างทีเกียวข้อง เช่น
qualification, salary, graduation, age, photo,
apple เป็ นต้น
3. การเขียนประวัติ (Resume) เพือสมัครงาน
การส่ ง e-mail สมัครงาน

จํานวน
(ชัวโมง)
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ภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงาน
นวดแผนไทย

ภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงาน
ขาย

ตัวชีวัด

เนือหา

1. ใช้คาํ ศัพท์เกียวกับ 1. คําศัพท์เกียวกับการให้บริ การนวดแผนไทย
เช่น massage, relax etc.
การให้บริ การนวด
แผนไทยได้ถกู ต้อง 2. สํานวนภาษาการกล่าวเชิญชวนลูกค้า การนัด
หมายลูกค้า การให้ขอ้ มูลเกียวกับการบริ การ
2. ใช้สาํ นวนภาษาใน
นวดแผนไทย เช่น
การเชิญชวน
Come this way to the massage room. Please
นัดหมายลูกค้า และ
straight out your foot.
การให้ขอ้ มูล
Please check your belongings before you
เกียวกับการนวด
leave.
แผนไทย
Would you like to return for another
massage later?
1. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ 2. การโต้ตอบและชักชวนลูกค้าเข้าชมร้านขาย
ถ้อยคํา สํานวน
ของทีระลึก
และประโยคตอบ 3. การฝึ กสนทนาในสถานการณ์ทีกําหนดและ
โต้ในการบอก
การฝึ กเรี ยงลําดับประโยค
ข้อมูล ความ
4. การต่อรองราคาสิ นค้าในร้านค้า
ประสงค์ในการซือ 5. การฝึ กเรี ยงลําดับบทสนทนา
สิ นค้าได้ ใน
6. การจองตัวรถโดยสาร รถไฟ เครื องบิน
สถานการณ์ดงั นี 7. การฝึ กเรี ยงลําดับบทสนทนา
1.1 การทักทาย
8. แบบทดสอบท้ายบท
เชิญชวนลูกค้า
1.2 เจรจาซือขาย
และต่อรอง
ราคาสิ นค้าได้
1.3 โต้ตอบในการ
ซือขายตัว
โดยสาร บอก

จํานวน
(ชัวโมง)
5

2
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จุดหมาย
ปลายทาง
สําหรับ
รถโดยสาร
รถไฟ และ
เครื องบินได้
1.4 มีความรู ้ความ
เข้าใจและ
สามารถนํา
ความรู ้เกียวกับ
การเจรจาซือ
ขายไปใช้ได้ทุก
สถานการณ์

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)
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วิชาคณิตศาสตร์
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา

โอกาสและเหตุการณ์ ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น

การรวบรวมข้อมูล
การกําหนดข้อมูล
การเขียนแผนภูมิ

ชนิ ดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ ลูกบาศก์
การประดิษฐ์รูป เรขาคณิ ตสองมิติ สามมิติ

สถิติ

การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจํานวน
รู ปการกระจาย การเปรี ยบเทียบ
จํานวนและการดําเนินงาน การเรี ยงลําดับ การประมาณค่า สมบัติ
ของจํานวนบวก ลบ คูณ หาร และการ
แก้โจทย์ปัญหา
เศษส่ วน การอ่าน การเขียน การเปรี ยบเทียบ บวก
ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์
เรขาคณิต

การวัดความยาว ระยะทาง การชัง การตวง
การหาพืนที ปริ มาตร ความจุ ทิศ และแผนผัง
เงิน เวลา อุณหภูมิ การคาดคะเนใน
ชีวิตประจําวัน

การวัด

ทศนิยม

ร้ อยละ

การอ่าน การเขีย นในรู ปการกระขาย เปรี ยบเทียบ
การเรี ยงลําดับ ประมาณค่า บวก ลบ คูณ หาร และ
การแก้โจทย์ปัญหา
ความหมาย การใช้สัญลักษณ์เปอร์ เซ็นต์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน เทศนิยม
และร้อยละ โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การใช้ ทักษะกระบวนการ
ลักษณะประเภทของงานอาชีพทีใช้ทกั ษะ
การนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ไปเชื อมโยง ทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชี พ
กับงานอาชีพได้
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
การหาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
และการนําไปใช้
การเก็บรวบรวมข้อมู ล การนําเสนอ
การหาค่ากลาง การเลือกใช้ค่ากลาง
การอ่าน การแปลความหมาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําไปใช้
ภาพทีเกิดจากการคลี รู ปเรขาคณิ ต
จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง
ด้านบนของรู ปเรขาคณิ ต
การวาดหรื อประดิษฐ์ รู ปเรขาคณิ ต

ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น

สถิติ

เลขยกกําลัง

อัตราส่ วน สั ดส่ วน
และร้ อยละ

การวัด
คู่อันดับและกราฟ

ความหมายของเศษส่ วน ทศนิยม
การเขียนเศษส่ วน ทศนิยม การเปรี ยบเทียบ
การบวก ลบ คูณ หาร และแก้โจทย์ปัญหา

เศษส่ วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์

ความสั มพันธ์ ของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ

ชนิ ดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ ลูกบาศก์
การประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ต สองมิติ สามมิติ

จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย์
จํานวนและการดําเนินงาน การเปรี ยบเทียบ การบวก ลบ คูณ หาร
สมบัติของจํานวนเต็ม และการนําไปใช้

ความหมาย การเขียนแสดงจํานวน
การคูณ การหารเลขยกกําลังทีมีฐาน
เดียวกัน และเลขชีกําลังเป็ นจํานวนเต็ม

การแก้โจทย์ปัญหา

หน่วยความยาว พืนที การหาพืนที
และการแก้โจทย์ปัญหา

ปริ มาตรและพืนที การหาพืนทีผิวปริ มาตรของปริ ซึมทรงกระบอก
พีรมิด กรวย ทรงกลม การเปรี ยบเทียบ
หน่วยปริ มาตร และการแก้โจทย์ปัญหา
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะประเภทของงานอาชีพทีใช้ทกั ษะ
การนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ไปเชื อมโยง
กับงานอาชีพ

การใช้ ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชี พ

กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการนับ
ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์

การสร้างรู ปทางเรขาคณิ ต
โดยใช้เครื องมือและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์

๐

๐

และ

๐

จํานวนจริ ง สมบัติของจํานวนจริ ง
สมบัติการเท่ากัน และการไม่เท่ากัน
ค่าสัมบูรณ์

เลขยกกําลังทีมีเลขชี กําลัง
การอ่าน การเขีย น การเปรี ยบเทียบ
เป็ นจํานวนตรรกยะ
บวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์
ปั ญหา

ความน่ าจะเป็ น

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น การหาค่ากลางของข้อมูล สถิติเบืองต้ น
โดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิ ตมัธยฐาน และฐานนิย ม
การนําเสนอข้อมูล

อัตราส่วนตรี โกณมิติ
อัตราส่วนตรี โกณมิติของมุม

จํานวนและการดําเนินงาน

คณิตศาสตร์

การใช้ เครื องมื อและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตราส่ วนตรีโกณมิ ตแิ ละ
การนํ าไปใช้

เซต

การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
และการแก้ปัญหา

การให้ เหตุผล

แบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที . มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะพืนฐานเกียวกับคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ที
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
คาดหวัง
คาดหวัง
. ระบุ หรื อยกตัวอย่าง มีความรู ้ ความเข้าใจ
. ระบุหรื อยกตัวอย่างเกียวกับ
. ระบุหรื อยกตัวอย่าง มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกียวกับจํานวนและ เกียวกับจํานวน และ
จํานวนและการดําเนิ นการ
เกียวกับจํานวนและ เกียวกับจํานวนและ
เกียวกับจํานวนและ
การดําเนิ นการ
การดําเนินการ
เลข ยกกําลังทีมีเลขชีกําลัง
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การดําเนินการ เลขยก
เศษส่ วน และ
เป็ นจํานวนตรรกยะ เซต และ
เศษส่ วน ทศนิ ยม เศษส่ วนและทศนิ ยม
เศษส่ วน ทศนิ ยม และ
กําลังทีมี เลขชีกําลัง
ทศนิ ยม เลขยกกําลัง เป็ น จํานวนตรรกยะ
การให้เหตุผล อัตราส่ วน
และร้อยละ การวัด เลขยกกําลัง อัตราส่ วน
ร้อยละ การวัด
อัตราส่ วน สัดส่ วน เซต และการให้เหตุผล
สัดส่วน และร้อยละ
ตรี โกณมิติ การใช้เครื องมือ
เรขาคณิ ต สถิติ
เรขาคณิ ต สถิติและ
และร้อยละ การวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์
และความน่ าจะเป็ น การวัด ปริ มาตรและ
ความน่ าจะเป็ น
การหาปริ มาตรและ และการนําไปใช้
พืนทีผิว คู่อนั ดับและ
สถิติเบืองต้นและ ความ
เบืองต้นได้
เบืองต้น
พืนทีผิว คู่อนั ดับและ การใช้เครื องมือ
น่ าจะเป็ น
. สามารถคิดคํานวณ กราฟ ความสัมพันธ์
กราฟความสัมพันธ์ และการออกแบบ
. สามารถคิดคํานวณและแก้
และแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างรู ปเรขาคณิ ต
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ต ผลิตภัณฑ์
โจทย์ปัญหาเกียวกับจํานวน
เกียวกับจํานวนนับ สองมิติและเรขาคณิ ต
สองมิติและเรขาคณิ ต สถิติเบืองต้นและ
จริ ง เลขยกกําลัง อัตราส่ วน
เศษส่ วน ทศนิ ยม สามมิติ สถิติและ
สามมิติ สถิติและ
ความน่ าจะเป็ น
ตรี โกณมิติ สถิติและความ
ร้อยละ การวัด
ความน่ าจะเป็ น
ความน่ าจะเป็ น
เชือมโยงกับงานอาชีพ
น่ าจะเป็ น
เรขาคณิ ตได้
เชือมโยงกับงานอาชีพ
. สามารถคิดคํานวณ ในสังคมและอาเซียน
ในสังคมได้
และแก้โจทย์ปัญหา ได้
. มีความสามารถในการ
ทีใช้ใน
เชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทาง
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ที
คาดหวัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที
คาดหวัง
ชีวิตประจําวัน
. มีความสามารถใน
การเชือมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์กบั งาน
อาชีพได้ สามารถ
วิเคราะห์งานอาชีพ
ในสังคมทีใช้ทกั ษะ
ทางคณิ ตศาสตร์ ได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
คณิ ตศาสตร์กบั งานอาชีพ
ได้ สามารถวิเคราะห์งาน
อาชีพในสังคมและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนทีใช้
ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ได้
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รายวิชาบังคับ
สาระความรู้พนฐาน
ื
(คณิตศาสตร์ )
มาตรฐานที

.

ระดับ

รหัสวิชา

รายวิชา

ประถมศึกษา

พค

คณิ ตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

พค

คณิ ตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พค

คณิ ตศาสตร์

หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เศษส่วน ทศนิยม และ
ร้อยละ การวัด เรขาคณิ ต สถิติและความน่าจะเป็ นเบืองต้น
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
จํานวนและการดําเนินการ การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจํานวน การเขียนในรู ปการกระจาย การ
เปรี ยบเทียบจํานวน การเรี ยงลําดับ การประมาณค่า สมบัติของจํานวน การบวก ลบ คูณ หาร การแก้โจทย์
ปัญหาตามสถานการณ์และตัวประกอบของจํานวนนับ
เศษส่ วน การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรี ยบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้
โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์
ทศนิยม การอ่านและเขียนทศนิยม การเขียนในรู ปการกระจาย การเปรี ยบเทียบทศนิยม การเรี ยง ลําดับ การ
ประมาณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์
ร้ อยละ ความหมายของร้อยละและการใช้สญ
ั ลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละ โจทย์ปัญหา การคูณ หาร (บัญญัติไตรยางศ์) และการประยุกต์
การวัด การวัดความยาวและระยะทาง การชัง การตวง การหาพืนที ปริ มาตรและความจุ ทิศและ
แผนผัง เงิน เวลา อุณหภูมิ การคาดคะเน ทีใช้ในชีวิตประจําวัน
เรขาคณิต ชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ ลูกบาศก์ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสองมิติหรื อสามมิติ
สถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจําแนกข้อมูลโดยการสังเกตและการสํารวจ การอ่านและเขียน
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เปรี ยบเทียบกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม
ความน่ าจะเป็ นเบืองต้น โอกาสและเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนแน่นอนหรื ออาจจะเกิดขึนหรื ออาจจะไม่เกิดขึนหรื อเป็นไป
ไม่ได้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง
ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนําประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการ
เรี ยนรู้สิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชือมัน
ในตนเอง
การวัดและประเมินผล
ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีต้องการวัด
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เศษส่วน ทศนิยม และ
ร้อยละ การวัด เรขาคณิ ต สถิติและความน่าจะเป็ นเบืองต้น
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

1 จํานวนและการ 1. อ่านและเขียนตัวเลขแทน
ดําเนินการ
จํานวน
2. บอกค่าประจําหลักและค่าของ
ตัวเลข
3. เขียนจํานวนในรู ปการกระจาย
4. เปรี ยบเทียบจํานวน
5. ประมาณค่าเป็ นจํานวนเต็ม
6. นําความรู้และสมบัติเกียวกับ
จํานวนนับและศูนย์ไปใช้

2 เศษส่วน

เนือหา
1. การอ่านและเขียนตัวเลขแทน
จํานวน
2. ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข

3. การเขียนในรู ปการกระจาย
4. การเรี ยงลําดับจํานวน
5. การประมาณค่า
6. สมบัติของจํานวนนับและศูนย์
และการนําไป ใช้ในการ
แก้ปัญหา
7. บวก ลบ คูณ หาร จํานวนนับ 7. การบวก ลบ คูณ หารจํานวน
นับและการแก้ปัญหา
และการแก้ปัญหา
8. หาตัวประกอบของจํานวนนับ 8. ตัวประกอบของจํานวนนับ
และการหาตัวประกอบ
. จํานวนเฉพาะและตัวประกอบ
9. บอกจํานวนเฉพาะและ
เฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะ
. การแยกตัวประกอบ
10. แยกตัวประกอบของจํานวน
นับได้
. ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
11. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ
จํานวนนับทีกําหนดให้ได้
1. บอกความหมาย ลักษณะและ 1. ความหมาย ลักษณะของ
เศษส่วน และการอ่านเศษส่วน
อ่านเศษส่วน
2. การเขียนเศษส่วนให้อยู่ ในรู ป
2. เขียนเศษส่วนให้อยูใ่ นรู ป
เศษส่วนอย่างตํา จํานวนคละ
เศษส่วนอย่างตํา จํานวนคละ

จํานวน
(ชัวโมง)
.5
.5
1
1
1
2

3
1
1
2
3
1
1
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ที

หัวเรือง

3 ทศนิยม

ตัวชีวัด
และเศษเกิน
3. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับ
เศษส่วน
4. บวก ลบ เศษส่วนและนํา
ความรู้เกียวกับเศษส่วน
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
5. คูณเศษส่วนและนําความรู้
เกียวกับการคูณเศษส่วน
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
6. หารเศษส่วนและนําความรู้
เกียวกับการหารเศษส่วน
ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
1. บอกความหมาย และเขียน
อ่านทศนิยม
2. บอกค่าประจําหลักและค่า
ของตัวเลขในแต่ละหลัก
ของทศนิยม
3. เขียนทศนิยมในรู ปการกระจาย
4. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับ
ทศนิยม
5. แปลงทศนิยมให้อยูใ่ นรู ป
เศษส่วน และแปลงเศษส่วน
จํานวนนับให้อยูใ่ นรู ปทศนิยม
6. ประมาณค่าทศนิยมหนึง
ตําแหน่ง สองตําแหน่ง
และสามตําแหน่ง
7. บวก ลบ ทศนิยม และนํา
ความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
8. คูณ หาร ทศนิยมและนํา
ความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา

เนือหา
และเศษเกิน
3. การเปรี ยบเทียบเศษส่วน

จํานวน
(ชัวโมง)
2

4. การบวก ลบ เศษส่วนและโจทย์
ปัญหา

4

5. การคูณเศษส่วนและ
โจทย์ปัญหา

3

6. การหารเศษส่วนและโจทย์
ปัญหา

3

1. ความหมายของทศนิยม การ
เขียนและการอ่าน
2. ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข
ในแต่ละหลักของทศนิยม

1

3. การเขียนทศนิยม
ในรู ปการกระจาย
4. การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลําดับ
ทศนิยม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม
และเศษส่วน

1

6. การประมาณค่าใกล้เคียง
ทศนิยม
7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์
ปัญหา การคูณ หาร ทศนิยม
และโจทย์ปัญหา

2

1

1
4
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หัวเรือง

4 ร้อยละ

5 การวัด

ตัวชีวัด
1. เขียนเศษส่วนทีมีตวั ส่วนเป็ น
100 ให้อยูใ่ นรู ปร้อยละ และ
ใช้สญ
ั ลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%)
2. หาค่าเศษส่วน และเขียนร้อยละ
หรื อเปอร์เซ็นต์ให้อยูใ่ นรู ป
เศษส่วน
3. แก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
(บัญญัติไตรยางศ์) ของจํานวน
นับ และนําไปประยุกต์ใช้
การวัดความยาวและระยะทาง
1. วัดความยาว ความสูง และ
ระยะทาง โดยใช้เครื องมือที
เป็ นมาตรฐาน
2. เลือกเครื องวัดและหน่วยวัด
ความยาว ความสูง และ
ระยะทางทีเป็ นมาตรฐาน
ให้เหมาะสมกับสิงทีจะวัด
3. เปลียนหน่วยวัดความยาว
ความสูง หรื อระยะทางจาก
หน่วยใหญ่เป็ นหน่วยย่อย
และจากหน่วยย่อยเป็ น
หน่วยใหญ่
4. หาความยาว ความสูง หรื อ
ระยะทางจริ งจากรู ปทีย่อส่วน
เมือกําหนดมาตราส่วนให้
5. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัด
ความยาว ความสูง และ
ระยะทาง

เนือหา
1. ความหมายของร้อยละ

จํานวน
(ชัวโมง)
1

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน
และร้อยละ

4

3. โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร
(บัญญัติไตรยางศ์)

10

1. การวัดความยาว และระยะทาง

1

2. การเลือกเครื องวัดและหน่วยวัด
ความยาว ความสูง หรื อ
ระยะทาง ทีเหมาะสม

1

3. การเปลียนหน่วยการวัด

1

4. มาตราส่วน

1

5. โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัด
ความยาว ความสูง และ
ระยะทาง

2

175

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
การชังและการตวง
1. เลือกหน่วยการชัง การตวง
ทีเป็ นมาตรฐานให้เหมาะสม
กับสิ งทีจะชังและตวง
2. เปลียนหน่วยการชัง การตวง
การหาพืนที
1. หาพืนทีและความยาวรอบรู ป
ของรู ปเรขาคณิ ต
2. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับการหา
พืนทีของรู ปเรขาคณิ ต
ปริ มาตรและความจุ
1. หาปริ มาตรและความจุของ
ทรงสีเหลียมมุมฉากและ
แก้ปัญหา
2. บอกความสัมพันธ์ ระหว่าง
หน่วยของปริ มาตร หรื อ
หน่วยของความจุ
ทิศและแผนผัง
1. บอกชือและทิศทางของทิศ
ทังแปด
2. อ่าน เขียนแผนผังแสดง
ตําแหน่งของสิ งต่างๆ และ
แผนผังแสดงการเดินทางโดย
ใช้มาตราส่วน
เงิน
1. เขียนและอ่านจํานวนเงินโดย
ใช้จุดทศนิยมกําหนดหน่วย
จํานวนเต็มและเศษของหน่วย
2. เปรี ยบเทียบจํานวนเงินและ
แลกเงิน

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

1. เลือกหน่วยการชัง การตวง ที
เป็ นมาตรฐานให้เหมาะสม

2

2. เปลียนหน่วยการชัง การตวง

3

1. หาพืนทีและความยาวรอบรู ป
ของรู ปเรขาคณิ ต
2. โจทย์ปัญหาของการหาพืนที
ของรู ปเรขาคณิ ต

3

1. การหาปริ มาตรและความจุของ
ทรงสีเหลียมมุมฉากและการ
แก้ปัญหา
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วย
ของปริ มาตร หรื อหน่วยของ
ความจุ

3

1. การบอกชือและทิศทางของทิศ
ทังแปด
2. การอ่าน เขียนแผนผังแสดง
ตําแหน่งของสิ งต่างๆ และ
แผนผัง แสดงการเดินทาง
โดยใช้มาตราส่วน

1

1. การเขียนและการอ่านจํานวน
เงิน

1

2. การเปรี ยบเทียบจํานวนเงินและ
แลกเปลียนเงินตรา

2

3

3

2
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หัวเรือง

6 เรขาคณิต

จํานวน
(ชัวโมง)
1
3. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับเงินได้ 3. การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับเงิน
1
4. อ่านและเขียนบันทึก
4. การอ่านและบันทึกรายรับรายรับ-รายจ่าย
รายจ่าย
อุณหภูมิ
1
1. การวัดอุณหภูมิเป็ นองศา1. การวัดอุณหภูมิเป็ นองศาฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส ฟาเรนไฮต์ และองศาเซลเซียส
1
2. เปลียนหน่วยการวัดอุณหภูมิ 2. การเปลียนหน่วยการวัด
เวลา
1
1. บอกและเขียนเวลาจากหน้าปัด
1. บอก เขียนและอ่านเวลา
นาฬิกา
จากหน้าปัดนาฬิกาได้
โดยใช้จุดทศนิยมกําหนด
หน่วยชัวโมงและนาที
1
2. อ่านบันทึกเวลา และบันทึก 2. การอ่านตารางเวลา และการ
บันทึกเหตุการณ์ หรื อ
กิจกรรมหรื อเหตุการณ์ต่างๆ
กิจกรรม
โดยระบุเวลา
1
3. เปลียนหน่วยเวลาจากหน่วย 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
เวลา
ใหญ่เป็ นหน่วยย่อยและจาก
หน่วยย่อยเป็ นหน่วยใหญ่ได้
2
4. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับเวลา 4. การแก้ปัญหาเกียวกับเวลา
การคาดคะเน
2
1. การคาดคะเนเกียวกับความยาว
1. คาดคะเนเกียวกับความยาว
พืนที ปริ มาตร ความจุ นําหนัก
พืนที ปริ มาตร ความจุ
และเวลา
นําหนัก และเวลา
1
1. จําแนกชนิดของรู ปเรขาคณิ ต 1. ชนิดของรู ปเรขาคณิต สองมิติ
และสามมิติ
สองมิติและสามมิติ
1
2. เข้าใจลักษณะของลูกบาศก์ 2. ลูกบาศก์
และนําไปใช้
3
3. การประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสอง
3. เขียนรู ปเรขาคณิตสองมิติ
มิติ หรื อสามมิติ
และประดิษฐ์รูปเรขาคณิต
สามมิติ
ตัวชีวัด

เนือหา
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพือตอบ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
คําถามโดยใช้การสังเกต
จําแนกข้อมูลโดยการสังเกต
การสํารวจ และการทดลอง
และการสํารวจ
2. อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ 2. การอ่าน การเขียนและ
และแผนภูมิแท่ง เปรี ยบเทียบ
เปรี ยบเทียบแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง
3. อ่านและเขียนกราฟเส้น
3. การอ่านและการเขียนกราฟเส้น
4. อ่านและเขียนแผนภูมิ
4. การอ่านแผนภูมริ ู ปวงกลม
รู ปวงกลม
โอกาสและเหตุการณ์ทีจะเกิดขึน
8 ความน่าจะเป็ น อภิปรายเหตุการณ์เพือสร้าง
เบืองต้น
ความคุน้ เคยกับคําทีมีความหมาย แน่นอนหรื ออาจจะเกิดขึนหรื อ
อาจจะไม่เกิดขึนหรื อเป็ นไปไม่ได้
เช่นเดียวกับคําว่า “แน่นอน”
“อาจจะเกิดขึน หรื อไม่เกิดขึน”
“เป็ นไปไม่ได้” และรู้จกั ใช้คาํ
เหล่านี

จํานวน
(ชัวโมง)
3

3

2
2
5
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คําอธิบายรายวิชา
และ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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คําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลข
ยกกําลัง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริ มาตรและพืนทีผิว คู่อนั ดับและ
กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิ ตสามมิติ สถิติและ
ความน่าจะเป็ น
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
จํานวนและการดําเนินการ จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม การ
บวก ลบ คูณและหารจํานวนเต็ม สมบัติของจํานวนเต็มและการนําไปใช้
เศษส่ วนและทศนิยม ความหมายของเศษส่วนและทศนิยม การเขียนเศษส่วนและทศนิยม และ
เขียนทศนิยมซําเป็ นเศษส่วน การเปรี ยบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและ
ทศนิยม โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกียวกับเศษส่วนและทศนิยม
เลขยกกําลัง ความหมายของเลขยกกําลัง การเขียนแสดงจํานวนในรู ปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การ
คูณ และการหารเลขยกกําลังทีมีฐานเดียวกัน และเลขชีกําลังเป็ นจํานวนเต็ม
อัตราส่ วน สัดส่ วน และร้ อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
การวัด หน่วยความยาว พืนที การหาพืนทีของรู ปเรขาคณิต การแก้ปัญหา หรื อสถานการณ์ในชีวติ
ประจําวัน โดยใช้ความรู้เกียวกับพืนทีและการคาดคะเน
ปริมาตรและพืนทีผิว การหาพืนทีผิว และปริ มาตรของปริ ซึมทรงกระบอก การหาปริ มาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลม การเปรี ยบเทียบหน่วยปริ มาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับพืนทีผิว และ
ปริ มาตร
คู่อนั ดับและกราฟ คู่อนั ดับและกราฟ การนําไปใช้
ความสัมพันธ์ ของรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ ภาพของรู ปเรขาคณิตสองมิติทีเกิดจากการคลีรู ป
เรขาคณิตสามมิติ ภาพทีได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างหรื อด้านบนของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ การวาด
หรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิตทีประกอบขึนจากลูกบาศก์
สถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางของ
ข้อมูล การอ่าน การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ความน่ าจะเป็ น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ การหาความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์และการนําไปใช้
การใช้ ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชีพ การนําทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพในสังคม
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง
ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสือ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนําประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการ
เรี ยนรู้สิงต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความ
เชือมันในตนเอง
การวัดและประเมินผล
ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีต้องการวัด
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลข
ยกกําลัง อัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริ มาตรและพืนทีผิว คู่อนั ดับและ
กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิตสองมิติและเรขาคณิ ตสามมิติ สถิติและ
ความน่าจะเป็ น
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
3
1 จํานวนและ
1. ระบุหรื อยกตัวอย่างจํานวนเต็ม 1. จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ
และศูนย์
การดําเนินการ
บวก จํานวนเต็มลบ และศูนย์
3
2. การเปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม
2. เปรี ยบเทียบจํานวนเต็ม
13
3. บวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม 3. การบวก ลบ คูณ และหาร
จํานวนเต็ม
และอธิบายผลทีเกิดขึน
6
4. สมบัติของจํานวนเต็มและการ
4. บอกสมบัติของจํานวนเต็ม
นําไปใช้
และ นําความรู้เกียวกับ
สมบัติของจํานวนเต็มไปใช้
1
1. บอกความหมายของเศษส่วน 1. ความหมายของเศษส่วนและ
2 เศษส่วนและ
ทศนิยม
ทศนิยม
และทศนิยม
2
2. การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม
2. เขียนเศษส่วนในรู ปทศนิยม
และการเขียนทศนิยมซําเป็ น
และเขียนทศนิยมซําในรู ป
เศษส่วน
เศษส่วน
2
3. การเปรี ยบเทียบเศษส่วนและ
3. เปรี ยบเทียบเศษส่วนและ
ทศนิยม
ทศนิยม
6
4. การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
4. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
และทศนิยม
และทศนิยมได้ และอธิบายผล
ทีเกิดขึน
6
5. นําความรู้เกียวกับเศษส่วนและ 5. โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์
เกียวกับการบวก ลบ คูณ หาร
ทศนิยมไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
รวมทังสถานการณ์เกียวกับความ เศษส่วนและทศนิยม
น่าจะเป็ น
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3

เลขยกกําลัง

4

อัตราส่วนและ
ร้อยละ

5

การวัด

ตัวชีวัด
1. บอกความหมายและเขียนเลข
ยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็ น
จํานวนเต็มแทนจํานวนที
กําหนดให้
2. บอกและนําเลขยกกําลังมาใช้
ในการเขียนแสดงจํานวน
ในรู ปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
3. คูณและหารของเลขยกกําลัง
ทีมีฐานเดียวกัน และเลขชี
กําลังเป็ นจํานวนเต็ม
1. กําหนดอัตราส่วน
2. คํานวณสัดส่วน
. หาค่าของร้อยละ
4. แก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ เกียวกับอัตราส่วน
สัดส่วน และร้อยละ
1. เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว
พืนทีในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ
2. เลือกใช้หน่วยการวัดเกียวกับ
ความยาวและพืนทีได้อย่าง
เหมาะสม
3. หาพืนทีของรู ปเรขาคณิ ต
4. แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับพืนที
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
5. อธิบายวิธีการคาดคะเนและนํา
วิธีการไปใช้ในการคาดคะเน
เวลา ระยะทาง ขนาด นําหนัก

เนือหา
1. ความหมายและการเขียนเลข
ยกกําลัง

จํานวน
(ชัวโมง)
2

2. การเขียนแสดงจํานวน ใน
รู ปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

4

3. การคูณและการหารเลขยก
กําลังทีมีฐานเดียวกัน และเลข
ชีกําลังเป็ นจํานวนเต็ม
1. อัตราส่วน
2. สัดส่วน
3. ร้อยละ
4. การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับ
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

7

5
3
5
7

1. การเปรี ยบเทียบหน่วยความ
ยาวพืนที

1

2. การเลือกใช้หน่วยการวัดเกียวกับ
ความยาวและพืนที

1

3. การหาพืนทีของรู ปเรขาคณิ ต
4. การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับพืนที
ในสถานการณ์ต่างๆ

2

5. การคาดคะเนเวลา ระยะทาง
ขนาด นําหนัก

2
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6

ปริ มาตรและ
พืนทีผิว

7

คู่อนั ดับและ
กราฟ

ตัวชีวัด
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของ
ปริ ซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวย ทรงกลม หาปริ มาตร
และพืนทีผิวของปริ ซึม
2. หาปริ มาตรและพืนทีผิวของ
ทรงกระบอก
3. หาปริ มาตรของพีระมิด กรวย
และทรงกลม
4. เปรี ยบเทียบหน่วย ความจุ
หรื อหน่วยปริ มาตรในระบบ
เดียวกันหรื อต่างระบบ และ
เลือกใช้หน่วยการวัดเกียวกับ
ความจุหรื อปริ มาตรได้อย่าง
เหมาะสม
5. ใช้ความรู้เกียวกับปริ มาตรและ
พืนทีผิว แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ
6. ใช้การคาดคะเนเกียวกับ
ปริ มาตรและพืนทีผิวใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
1. อ่านและอธิบายความหมายคู่
อันดับ
2. อ่านและแปลความหมายกราฟ
บนระนาบพิกดั ฉากที
กําหนดให้
3. เขียนกราฟแสดงความ
เกียวข้อง ของปริ มาณสองชุด
ทีกําหนดให้

เนือหา
1. ลักษณะสมบัติและการหา
พืนทีผิวและปริ มาตรของ
ปริ ซึม

จํานวน
(ชัวโมง)
3

2. การหาปริ มาตรและพืนทีผิว
ของทรงกระบอก
3. การหาปริ มาตรของพีระมิด
กรวยและทรงกลม
4. การเปรี ยบเทียบหน่วยปริ มาตร

2

5. การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับ
ปริ มาตรและพืนทีผิว

2

6. การคาดคะเนปริ มาตรและ
พืนทีผิว

2

1. คู่อนั ดับ

2

2. กราฟ

3

3. การนําคู่อนั ดับและกราฟไปใช้

3

5
2
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8

ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ป
เรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ

9

สถิติ

10 ความน่าจะเป็ น

จํานวน
(ชัวโมง)
4
1. อธิบายลักษณะของรู ป
1. ภาพของรู ปเรขาคณิตสองมิติที
เรขาคณิตสามมิติจากภาพสอง
เกิดจากการคลีรู ปเรขาคณิต
มิติทีกําหนดให้
สามมิติ
4
2. ระบุภาพสองมิติทีได้จากการ 2. ภาพของมิติทีได้จากการมอง
มองด้านหน้า ด้านข้าง
ด้านหน้า ด้านข้าง หรื อ
ด้านบน ของรู ปเรขาคณิ ต
ด้านบนของรู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติ
สามมิติ ทีกําหนดให้
2
3. วาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิต 3. การวาดหรื อประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตทีประกอบขึนจาก
ทีประกอบขึนจากลูกบาศก์
ลูกบาศก์
เมือกําหนดภาพสองมิติทีได้
จากการมองทางด้านหน้า
ด้านข้าง หรื อด้านบน
2
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทีเหมาะสม 1. การรวบรวมข้อมูล
5
2. การนําเสนอข้อมูล
2. นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบที
เหมาะสม
5
3. การหาค่ากลางของข้อมูล
3. การหาค่ากลางของข้อมูลที
ไม่แจกแจงความถี
2
4. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล 4. การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ทีกําหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
2
5. การอ่าน การแปลความหมาย
5. อ่าน แปลความหมาย และ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล จากการ
นําเสนอข้อมูลทีกําหนดให้
2
6. การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
6. อภิปรายและให้ขอ้ คิดเห็น
เกียวกับข้อมูลข่าวสารทาง
สถิติทีสมเหตุสมผล
3
1. อธิบายเกียวกับการทดลองสุ่ม 1. การทดลองสุ่ม และเหตุการณ์
และเหตุการณ์ได้
5
2. การหาความน่าจะเป็ นของ
2. หาค่าความน่าจะเป็ นของ
เหตุการณ์
เหตุการณ์ได้
ตัวชีวัด

เนือหา
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ตัวชีวัด

เนือหา

3. ใช้ความรู้เกียวกับความน่าจะ 3. การนําความน่าจะเป็ นของ
เหตุการณ์ต่างๆ ไปใช้
เป็ นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพใน . ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
การใช้ทกั ษะ
ทีใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์
สังคมทีใช้ทกั ษะทาง
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
. การนําความรู้ทาง คณิ ตศาสตร์
. มีความสามารถในการ
ในงานอาชีพ
ไป เชือมโยงกับงานอาชีพ
เชือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
ในสังคม
คณิ ตศาสตร์กบั งานอาชีพได้

จํานวน
(ชัวโมง)
5
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เลขยกกําลังทีมีเลขชี
กําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วน ตรี โกณมิติ และการ
นําไปใช้ การใช้เครื องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติเบืองต้นและความ
น่าจะเป็ น
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่อไปนี
จํานวนและการดําเนินการ จํานวนจริ ง สมบัติของจํานวนจริ งเกียวกับการบวกและการคูณ สมบัติ
การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน ค่าสัมบูรณ์
เลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนทีมีเลขชี
กําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ และจํานวนจริ งทีอยูใ่ นรู ปกรณฑ์
เซต เซต การดําเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และการแก้ปัญหา
การให้ เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล
อัตราส่ วนตรีโกณมิตแิ ละการนําไปใช้ อัตราส่วนตรี โกณมิติ อัตราส่วนตรี โกณมิติของมุม 30 45
และ 60 การนําอัตราส่วนตรี โกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกียวกับการหาระยะทางและความสูง
การใช้ เครืองมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างรู ปทางเรขาคณิตโดยใช้เครื องมือและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สถิตเิ บืองต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลียเลขคณิต มัธย
ฐานและฐานนิยม และการนําเสนอข้อมูล
ความน่ าจะเป็ น กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการนับ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
การใช้ ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในงานอาชีพ นําทักษะทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ใน
การประกอบอาชีพในสังคมและในกลุ่มประชาคมอาเซียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดประสบการณ์หรื อสถานการณ์ในชีวิตประจําวันให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบตั ิจริ ง
ทดลอง สรุ ป รายงาน เพือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื อ
ความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนําประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทีได้ไปใช้ในการ
เรี ยนรู้สิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทังเห็นคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สามารถทํางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชือมันใน
ตนเอง
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การวัดและประเมินผล
ใช้วิธีการทีหลากหลายตามสภาพความเป็ นจริ งให้สอดคล้องกับเนื อหาและทักษะทีต้องการวัด
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พค
คณิตศาสตร์ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับจํานวนและการดําเนินการ เลขยกกําลังทีมีเลขชี
กําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ เซต และการให้เหตุผล อัตราส่วน ตรี โกณมิติ และการ
นําไปใช้ การใช้เครื องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถิติเบืองต้นและความ
น่าจะเป็ น
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
1
1 จํานวนและการ 1. แสดงความสัมพันธ์ของจํานวน 1. ความสัมพันธ์ของระบบจํานวน
จริ ง
ดําเนินการ
ต่างๆ ในระบบจํานวนจริ ง
7
2. สมบัติของการบวก การลบ การ
2. อธิบายความหมายและหา
คูณ และการหาร จํานวนจริ ง
ผลลัพธ์ทีเกิดจากการบวก
การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนจริ ง
3. อธิบายสมบัติของจํานวนจริ ง 3. สมบัติการเท่ากันและการไม่
เท่ากัน
ทีเกียวกับการบวก การคูณ
การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน
และนําไปใช้
5
4. อธิบายเกียวกับค่าสัมบูรณ์ของ 4. ค่าสัมบูรณ์
จํานวนจริ งและหาค่าสัมบูรณ์
ของจํานวนจริ ง
1
1. จํานวนตรรกยะ และอตรรกยะ
2 เลขยกกําลังทีมี 1. อธิบายความหมายและบอก
ความแตกต่างของจํานวน
เลขชีกําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ ตรรกยะ และอตรรกยะ
8
2. อธิบายเกียวกับจํานวนจริ งทีอยู่ 2. เลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลังเป็ น
ในรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชีกําลัง จํานวนตรรกยะและจํานวนจริ ง
ในรู ปกรณฑ์
เป็ นจํานวนตรรกยะ และ
จํานวนจริ งในรู ปกรณฑ์
11
3. การบวก การลบ การคูณ การ
3. อธิบายความหมายและหา
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ที

3

4

5

6

หัวเรือง

ตัวชีวัด

ผลลัพธ์ทีเกิดจากการบวก การ
ลบ การคูณ การหาร จํานวนจริ ง
ทีอยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังทีมีเลขชี
กําลังเป็ นจํานวนตรรกยะ และ
จํานวนจริ งในรู ปกรณฑ์
เซต
1. อธิบายความหมายเกียวกับเซต
2. สามารถหายูเนียน
อินเตอร์เซกชันคอมพลีเมนต์
และผลต่างของเซต
3. เขียนแผนภาพแทนเซต และ
นําไปใช้แก้ปัญหาทีเกียวกับ
การหาสมาชิกของเซต
การให้เหตุผล 1. อธิบายและใช้การให้เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
2. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผล
สมเหตุสมผลหรื อไม่ โดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
1. อธิบายการหาค่าอัตราส่วน
อัตราส่วน
ตรี โกณมิติ
ตรี โกณมิติและ
การนําไปใช้ 2. หาค่าอัตราส่วนตรี โกณมิติ
ของมุม 30,45และ 60
3. นําอัตราส่วนตรี โกณมิติไปใช้
แก้ปัญหาเกียวกับระยะทาง
ความสูง และการวัด
1. สร้างรู ปทางเรขาคณิตโดยใช้
การใช้
เครื องมือ
เครื องมือและ
การออกแบบ 2. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ และรู ปทีได้จากการ
เลือนขนานการสะท้อนและ

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

หาร จํานวนทีมีเลขชีกําลังเป็ น
จํานวนตรรกยะ และจํานวนจริ ง
ในรู ปกรณฑ์

1. เซต
2. การดําเนินการของเซต

1
11

3. แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และ
การแก้ปัญหา

8

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย
2. การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์

5
10

1. อัตราส่วนตรี โกณมิติ
2. อัตราส่วนตรี โกณมิติ
ของมุม 30,45และ 60
3. การนําอัตราส่วนตรี โกณมิติไป
ใช้แก้ปัญหาเกียวกับระยะทาง
ความสูงและการวัด
1. การสร้างรู ปทางเรขาคณิตโดย
ใช้เครื องมือ
2. การแปลงทางเรขาคณิ ต
- การเลือนขนาน
- การหมุน
- การสะท้อน

5

5
12
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

การหมุน
3. นําสมบัติเกียวกับการเลือน
ขนาน การหมุน และการ
สะท้อนจากการแปลงทาง
คณิ ตศาสตร์และทางเรขาคณิต
ไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะ
7 สถิติเบืองต้น 1. อธิบายขันตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลเบืองต้น และสามารถ
นําผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบืองต้นไปใช้ในการตัดสินใจ
2. เลือกใช้ค่ากลางทีเหมาะสมกับ
ข้อมูลทีกําหนดและ
วัตถุประสงค์ทีต้องการ
3. นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ
รวมทังการอ่านและ
ตีความหมายจากการนําเสนอ
ข้อมูล
ความน่าจะเป็ น 1. หาจํานวนผลลัพธ์ทีอาจเกิดขึน
ของเหตุการณ์ โดยใช้กฎเกณฑ์
เบืองต้นเกียวกับการนับและ
แผนภาพต้นไม้อย่างง่าย
2. อธิบายการทดลองสุ่มเหตุการณ์
ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
และหาความน่าจะเป็ นของ
เหตุการณ์ทีกําหนดให้
3. นําความรู้เกียวกับความน่าจะ
เป็ นไปใช้ในการคาดการณ์และ
ช่วยในการตัดสินใจ

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

3. การออกแบบสร้างสรรค์ งาน
ศิลปะจากการแปลง ทาง
คณิ ตศาสตร์และ ทางเรขาคณิต

8

1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น

7

2. การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลียเลขคณิต มัธยฐาน และ
ฐานนิยม
3. การนําเสนอข้อมูล

18

1. กฎเกณฑ์เบืองต้นเกียวกับการ
นับ และแผนภาพต้นไม้

10

2. ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์

15

10

3. การนําความน่าจะเป็ นไปใช้
5
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

. วิเคราะห์งานอาชีพในสังคม
9 การใช้ทกั ษะ
และประชาคมอาเซียนทีใช้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์
. มีความสามารถในการเชือมโยง
ในงานอาชีพ
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
กับงานอาชีพได้

เนือหา
. ลักษณะประเภทของงานอาชีพ
ทีใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์
. การนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
ไปเชือมโยงกับงานอาชีพใน
สังคมและประชาคมอาเซียน

จํานวน
(ชัวโมง)
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วิชาวิทยาศาสตร์

193

ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก
และดวงจันทร์

ดาราศาสตร์ เพือชีวิต

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ กับช่ องทาง
ในการประกอบอาชี พ

วิทยาศาสตร์
แรงและการเคลือนทีของแรง

สิ งมีชิวิตและสิ งแวดล้อม

แรงและพลังงานเพือชี วิต
พลังงานในชีวิตประจําวันและ
การอนุรักษ์พลังงาน

ร้ อยละ

ทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์

สารเพือชีวิต
สารเพือชี วิต
พลังงานในชีวิตประจําวันและ
การอนุรักษ์พลังงาน

ระบบนิ เวศ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

194

ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดวงดาวเพือชีวติ

ดาราศาสตร์ เพือชีวิต

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ กับช่ องทาง
ในการประกอบอาชี พ

วิทยาศาสตร์

แรงและการใช้ประโยชน์
แรงและพลังงานเพือชี วิต

เซลล์

งานและพลังงาน
สารและการจําแนกสาร
ธาตุและสารประกอบ
สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

ร้ อยละ
สารเพือชี วิต

กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
ระบบนิ เวศ
โลก บรรยากาศ ปรากกฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และ
ทรั พยากรธรรมชาติ

195

ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดวงดาวเพือชีวิต

ดาราศาสตร์ เพือชีวิต

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ กับช่ องทาง
ในการประกอบอาชี พ

วิทยาศาสตร์

แรงและการใช้ประโยชน์
แรงและพลังงานเพือชี วิต

เซลล์

งานและพลังงาน
สารและการจําแนกสาร
ธาตุและสารประกอบ
สารละลาย
สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

ร้ อยละ
สารเพือชี วิต

กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
ระบบนิ เวศ
โลก บรรยากาศ ปรากกฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และ
ทรั พยากรธรรมชาติ

196

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง

197

มาตรฐานที . มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพืนฐานเกียวกับคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ . ใช้ความรู้และ
กระบวนการทาง
และเห็นคุณค่าเกียวกับ
วิทยาศาสตร์ในการ
กระบวนการทาง
ดํารงชีวิตได้อย่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เหมาะสม
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ
. จําแนกสิงมีชีวติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในแหล่งทีอยู่ อธิบาย
สิ งแวดล้อม ในท้องถิน
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลียนแปลง สิ งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ของโลก และดาราศาสตร์
สภาพแวดล้อมกับการ
มีจิตวิทยาศาสตร์และนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ดํารงชีวิตของสิงมีชีวิต
ในชุมชนและท้องถิน
การดําเนินชีวติ
3.อธิบายความหมาย
ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ . ใช้ความรู้และ
กระบวนการทาง
และเห็นคุณค่าเกียวกับ
วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทาง
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ
วิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ในท้องถินและ วิทยาศาสตร์ และทํา
ประเทศ สาร แรง พลังงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ได้
กระบวนการเปลียนแปลง 2. อธิบายเกียวกับเซลล์
ของโลก และดาราศาสตร์ มี กระบวนการดํารงชีวติ
ของพืช และระบบต่างๆ
จิตวิทยาศาสตร์และนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ของสัตว์
3. อธิบายเกียวกับ
การดําเนินชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ งมีชีวิตกับสิงแวดล้อม
ในระบบนิเวศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. ใช้ความรู้และ
มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการทาง
ทักษะ และเห็นคุณค่า
เกียวกับกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทาง
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ วิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ การทํา
สิ งแวดล้อม ในท้องถิน
ประเทศและโลก สาร แรง โครงงานวิทยาศาสตร์
และนําผลไปใช้ได้
พลังงาน กระบวนการ
เปลียนแปลงของโลก และ 2. อธิบายเกียวกับการ
แบ่งเซลล์ พันธุกรรมและ
ดาราศาสตร์ มีจิต
วิทยาศาสตร์และนําความรู้ การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การผ่าเหล่า
ไปใช้ประโยชน์ในการ
ความหลากหลายทาง
ดําเนินชีวติ
ชีวภาพ เทคโนโลยี
ชีวภาพ การใช้ประโยชน์
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
การใช้และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถินได้
4.อธิบายเกียวกับ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ และการ
พยากรณ์ทางอากาศ
5. อธิบายเกียวกับสมบัติ
ของสาร การแยกสารสาร
ในชีวิตประจําวันและการ
เลือกใช้สารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย
6. อธิบายเกียวกับ
ประเภทของแรง ผลทีเกิด
จากการกระทําของแรง
ความดัน แรงลอยตัว แรง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
การถ่ายทอดพลังงาน
การแก้ปัญหา การดูแล
รักษา และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมของท้องถิน
และประเทศ
4. อธิบายเกียวกับโลก
และบรรยากาศ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ การกระทําของ
มนุษย์ทีมีผลต่อการ
เปลียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบนั การป้ องกันภัยที
เกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ
5. อธิบายเกียวกับสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี
ของสาร การจําแนกสาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
และผลกระทบทีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพต่อสังคม และ
สิ งแวดล้อมได้
3. อธิบายเกียวกับปัญหา
ทีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิน ประเทศและโลก
ปรากฏการณ์ทาง
ธรณี วิทยาทีมีผลกระทบ
ต่อชีวิต และสิ งแวดล้อม
วางแผนและปฏิบตั ิ
ร่ วมกับชุมชนเพือป้ องกัน
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมได้
4.อธิบายเกียวกับ
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ดึงดูดของโลกแรงเสียด
ทาน และการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
7. อธิบายเกียวกับ
พลังงานในชีวิต
ประจําวัน
8. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก
และดวงจันทร์ได้
9. อธิบาย ออกแบบ
วางแผน ทดลอง
ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื อง
ไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ของการต่อวงจรไฟฟ้ า
แบบอนุกรม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
กรด เบส ธาตุ
สารประกอบ สารละลาย
และของผสม และใช้สาร
และผลิตภัณฑ์
ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยต่อ
ชีวิต
6.อธิบายเกียวกับแรง
และการใช้ประโยชน์
ของแรง
7. อธิบายเกียวกับ
พลังงานไฟฟ้ า การต่อ
วงจรไฟฟ้ า
เครื องใช้ไฟฟ้ าใน
ชีวิตประจําวัน แสงและ
สมบัติของแสง เลนส์
ประโยชน์และโทษ จาก
แสง การเปลียนรู ป

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
โครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ สมการและ
ปฏิกิริยาเคมีทีพบใน
ชีวิตประจําวัน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน
และโปรตีน ปิ โตรเลียม
และผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ สารเคมีกบั
ชีวิต การนําไปใช้และ
ผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ งแวดล้อมได้
5.อธิบายเกียวกับแรงและ
ความสัมพันธ์ของแรงกับ
การเคลือนทีในสนาม
โน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้ า
การเคลือนทีแบบต่างๆ
และการนําไปใช้
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
เลือกใช้ความรู้ และ
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้
เหมาะสมกับด้านบริ หาร
จัดการและการบริ การ
เพือนําไปสู่การจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
พลังงาน พลังงาน
ความร้อนและ
แหล่งกําเนิด การนํา
พลังงานไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน และ
การอนุรักษ์พลังงานได้
8. อธิบายเกียวกับดวงดาว
และการใช้ประโยชน์
9. อธิบาย ออกแบบ
วางแผน ทดลอง
ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื อง
ไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ของการต่อวงจรไฟฟ้ า
แบบอนุกรม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และ
เลือกใช้ความรู้ และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ประโยชน์ได้
6. อธิบายเกียวกับ สมบัติ
ประโยชน์และมลภาวะ
จากเสียง ประโยชน์และ
โทษของธาตุกมั มันตรังสี
ต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
ได้
7. ศึกษา ค้นคว้าและ
อธิบายเกียวกับการใช้
เทคโนโลยีอวกาศใน
การศึกษาปรากฏการณ์
ต่างๆ บนโลกและใน
อวกาศ
8. อธิบาย ออกแบบ
วางแผน ทดลอง
ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื อง
ไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้
เหมาะสมกับด้านบริ หาร
จัดการและการบริ การ
เพือนําไปสู่การจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ของการต่อวงจรไฟฟ้ า
แบบอนุกรม แบบขนาน
แบบผสม ประยุกต์และ
เลือกใช้ความรู้ และ
ทักษะอาชีพช่างไฟฟ้ า ให้
เหมาะสมกับด้านบริ หาร
จัดการและการบริ การ
เพือนําไปสู่การจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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รายวิชาบังคับ
สาระความรู้พนฐาน
ื
(วิทยาศาสตร์ )
มาตรฐานที

2.2

ระดับการศึกษา

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต

ประถมศึกษา

พว11001

วิทยาศาสตร์

3

มัธยมศึกษาตอนต้น

พว

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พว

วิทยาศาสตร์
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ งมีชีวติ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในท้องถิน สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลียนแปลงของโลก และ
ดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองต่อไปนี
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิงมีชีวติ และสิงแวดล้อม
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ
3. สารเพือชีวติ
สมบัติของสาร การแยกสาร สารในชีวิตประจําวัน การเลือกซือและการเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
4. แรงและพลังงานเพือชีวติ
แรงและการเคลือนทีของแรง พลังงานในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษ์พลังงาน
5. ดาราศาสตร์ เพือชีวติ
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
6. อาชีพช่ างไฟฟ้ า
ความรู้เกียวกับช่างไฟฟ้ า การบริ หารจัดการและการบริ การ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
คําศัพท์ทางไฟฟ้ า
เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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ให้ผเู้ รี ยน ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอด้วยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการพบกลุ่ม การสอนเสริ ม การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้
ประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์จริ ง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบตั ิ รายงานการทดลอง การมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมินการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ในท้องถิน สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลียนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
ที
1

หัวเรือง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1.1 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

ตัวชีวัด

เนือหา

.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
. อธิบายธรรมชาติและ
. ความหมายและ
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
. กระบวนการทาง
2. อธิบายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
. . วิธีการทาง
. นําความรู้ และกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ขัน
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
1.2.2 ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
1.2.3 เจตคติทาง
. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ลักษณะ
. . จิตวิทยาศาสตร์
. มีจิตวิทยาศาสตร์
6. เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง . เทคโนโลยี
. ความหมายและ
เหมาะสม
ความสําคัญ
. เทคโนโลยีกบั ชีวิต
. ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
บางชนิด

. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

1.2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์

2

สิงมีชีวิตและ
สิ งแวดล้อม
2.1 สิงมีชีวิต

ตัวชีวัด

. อธิบายประเภท การเลือก
หัวข้อ วิธีดาํ เนินการ และการ
นําเสนอโครงงาน
. นําความรู้เกียวกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และโครงงานไปใช้
. เกิดกระบวนการกลุ่ม

1. บอกลักษณะและการจัดกลุ่ม
ของสิงมีชีวิตในท้องถิน
2. อธิบายเกียวกับประเภทของ
พืช ลักษณะภายนอกและ
หน้าทีของราก ลําต้น ใบ ดอก
และผลของพืชท้องถินที
เหมาะสมต่อการดํารงชีวติ ใน
สิ งแวดล้อมทีแตกต่างกัน
3. อธิบายเกียวกับปัจจัยที
จําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของพืช
4. อธิบายวิธีการขยายพันธุพ์ ืช
ด้วยวิธีการต่างๆ
5. จําแนกพืชในท้องถิน
6. อธิบายเกียวกับประเภท
โครงสร้าง และหน้าทีของสัตว์
ท้องถินทีเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตในสิ งแวดล้อมที
แตกต่างกัน
7. อธิบายเกียวกับปัจจัยที

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. ประเภท
. วิธีใช้อุปกรณ์
. ประเภทของโครงงาน
. การเลือกหัวข้อโครงงาน
3. การเขียนโครงงาน
. การวางแผน และการทํา
โครงงาน
. การนําเสนอโครงงาน

1. ลักษณะและการจัดกลุ่มของ
สิ งมีชีวิต
2. พืช
. ประเภทของพืช
. ลักษณะภายนอกของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช
. หน้าทีของส่วนประกอบ
ของพืช
. ปัจจัยทีจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตของพืช
. การขยายพันธุพ์ ืช
. พืชในท้องถิน
3. สัตว์
. การแบ่งประเภทของสัตว์
. โครงสร้างและหน้าทีของ
อวัยวะของสัตว์
. ปัจจัยทีจําเป็ นต่อการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์

0
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2.2 ระบบนิเวศ

ตัวชีวัด
จําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของ
สัตว์และการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
8. อธิบายการขยายพันธุส์ ตั ว์ และ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.อธิบายความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ งมีชีวิตต่างๆ กับ
สภาพแวดล้อม

2. อธิบายความสัมพันธ์ของ
สิ งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร

3. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมใน
ท้องถินกับการดํารงชีวิตของ
สิ งมีชีวิต

1. อธิบายความหมาย และ
2.3 ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิงแวดล้อม ประเภทของทรัพยากร
ธรรมชาติ
และการอนุรักษ์
2. อธิบายเกียวกับการใช้

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. การขยายพันธุส์ ตั ว์และ
การนําไปใช้ประโยชน์

1. ความเป็ นอยูข่ องสิ งมีชีวติ ใน
ท้องถิน
. แหล่งทีอยูอ่ าศัย
. ความสัมพันธ์ของ
สิ งมีชีวิตกับสิงมีชีวิต
. ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ งมีชีวิต กับสภาพแวดล้อม
2. ห่วงโซ่อาหาร
. ความสัมพันธ์ของ
สิ งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร
. การถ่ายทอดพลังงานจาก
ผูผ้ ลิตสู่ผบู้ ริ โภค
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมกับการดํารงชีวิต
ของสิงมีชีวิต
. สภาพแวดล้อมที
เหมาะสมของสิ งมีชีวิต
ในแต่ละแหล่งทีอยู่
. ความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อม
. ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ความหมายและประเภท
.2 การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติในท้องถิน
. ผลกระทบจากการใช้

1
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3

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน
. การดูแลรักษา
และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
. สิ งแวดล้อม
. อธิบายความหมาย และ
. ความหมายและประเภท
ประเภทของสิ งแวดล้อม
. การเปลียนแปลง
. อธิบาย การเปลียนแปลง
สิ งแวดล้อมในท้องถิน
สิ งแวดล้อมในท้องถินและ
. การป้ องกันและแก้ไข
เสนอแนวทางป้ องกันและ
ปัญหาสิงแวดล้อมในท้องถิน
แก้ไข
2.4 สภาวะโลกร้อน
สาเหตุและผลกระทบ
การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
โลกร้อน
2.4 ปรากฏการณ์ทาง . อธิบายการเกิดเมฆ หมอก
.การเกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ
นําค้าง ฝน และลูกเห็บ
ธรรมชาติ
. เมฆ
. หมอก
. นําค้าง
. ฝน
. ลูกเห็บ
. กรณี ศกึ ษานําค้างแข็ง
สาเหตุและผลกระทบ
2. บอกสภาพอากาศของ
. การรายงานสภาพอากาศของ
ท้องถิน
ท้องถิน
สารเพือชีวิต
. ความหมาย ความสําคัญและ
. อธิบายความหมาย
3.1 สารและสมบัติ
ความสําคัญและความจําเป็ น ความจําเป็ นในการใช้สาร
ของสาร
ในการใช้สาร
. สมบัติทวไปของสาร
ั
. อธิบายสมบัติทวไปของสาร
ั
. สถานะของสาร
. จําแนกสารโดยใช้สถานะ

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

3.2 การแยกสาร

3.3 สารใน
ชีวิตประจําวัน

ตัวชีวัด

เนือหา

. การจัดเรี ยงอนุภาคของสาร
. ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียน
สถานะของสาร
. การแยกสาร
. การกรองแบบ ต่าง ๆ
1. การกลัน
1. การระเหย
1. การตกตะกอน
1. การตกผลึก
1. การกลันลําดับส่วน
1. การระเหิดหรื อการระเหย
แห้ง
1. โครมาโตกราฟี
. การแยกสารทีใช้ใน
. เลือกใช้วิธีการแยกสารที
ชีวิตประจําวัน
เหมาะสม และนํามาใช้
. สมบัติของสารทีใช้ใน
. อธิบายสมบัติของสารที
ชีวิตประจําวัน
นํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
. การเข้าสู่ร่างกายของสาร
. อธิบายการเขา้ สู่ร่างกายของสาร
. ประเภทของสารทีพบใน
. จําแนกประเภทของสาร และ
ผลิตภัณฑ์ทีพบในชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวัน
และการจัดเรี ยงอนุภาค
. อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการ
เปลียนสถานะของสาร
. อธิบายวิธีการและ
กระบวนการแยกสาร

. อธิบายวิธีการใช้สารใน
ชีวิตประจําวันบางชนิดและ
ผลกระทบทีเกิดต่อชีวิตและ
สิ งแวดล้อม

. สาร และผลิตภัณฑ์ของสารที
ใช้ในชีวิตประจําวัน
. สารทําความสะอาด
. สารทางการเกษตร
4.3 ยารักษาโรค
. สารปรุ งแต่ง และสาร
ปนเปื อน
. ผลิตภัณฑ์เสริ ม
ความงาม

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

ผลกระทบทีเกิดจากการใช้
สารต่อชีวิตและสิงแวดล้อม
. เลือกซือและเลือกใช้สารได้ .การเลือกซือ และการเลือก
ใช้สาร
ถูกต้อง และเหมาะสม
4

แรงและพลังงาน
เพือชีวิต
4.1 แรงและการ
เคลือนทีของแรง

4.2 พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน และ
การอนุรักษ์พลังงาน

1. อธิบายความหมาย หน่วย
ประเภทของแรง ผลทีเกิดจาก
การกระทําของแรง ความดัน
แรงลอยตัว แรงดึงดูดของโลก
และแรงเสียดทาน
. การนําแรงและการเคลือนที
ของแรงไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน

1. ความหมาย หน่วย และ
ประเภทของแรง
. ผลของแรงทีกระทําต่อวัตถุ
และประโยชน์ของแรง
3. ความดัน
. ความหมาย
. ความดันของของเหลว
. ความดันของอากาศ
. แรงลอยตัว
. แรงดึงดูดของโลกความหมาย
ประโยชน์และโทษของแรงดึงดูด
ของโลก

. แรงเสียดทาน
. ความหมาย ประโยชน์
และโทษของแรงเสียดทาน
. การนําแรงเสียดทานไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
1. อธิบายประเภทของพลังงาน 1. พลังงาน และประเภทของ
ทีเกียวข้องในชีวิตประจําวัน พลังงานทีใช้ในชีวิตประจําวัน
2 .พลังงานไฟฟ้ า
2. อธิบายวิธีการใช้ไฟฟ้ าใน
. แหล่งกําเนิด
บ้าน และต่อวงจรไฟฟ้ า
. การเปลียนรู ป
อย่างง่าย

5-
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ตัวชีวัด

. อธิบายเกียวกับการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ า
4. บอกคุณสมบัติของแสงและ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
จากแสง

5. บอกคุณสมบัติของเสียงและ
การป้ องกันมลภาวะของเสียง
6. บอกคุณสมบัติและชนิดของ
พลังงานทดแทนในชีวิต
ประจําวัน
5. ดาราศาสตร์เพือชีวิต อธิบายอิทธิพลของดวงอาทิตย์
ความสัมพันธ์ระหว่าง และดวงจันทร์ทีมีผลต่อการ
ดวงอาทิตย์ โลก และ เกิดปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์บนโลก และการ
ดวงจันทร์
นําไปใช้ประโยชน์ได้
6

อาชีพช่างไฟฟ้ า
(หมายเหตุ : บูรณา
การใช้เวลาการเรี ยน
การสอนในมาตรฐาน
การเรี ยนรู้เรื อง แรง
และพลังงานเพือชีวิต
ในหัวข้อ พลังงาน
ไฟฟ้ า 10 ชังโมง)

อธิบาย การออกแบบ วางแผน
ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการ
เรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของ
การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลือกใช้ความรู้ และทักษะ

เนือหา
. ไฟฟ้ าในบ้านวงจรไฟฟ้ า
อย่างง่าย
. ความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
. การประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้ า
3. พลังงานแสง
. แหล่งกําเนิดแสง
. สมบัติของแสง
. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ของแสง
4. พลังงานเสียง
. การเกิด และสมบัติของ
เสียง
. ความดัง และอันตรายที
เกิดจากเสียง
1. การเกิดกลางวัน กลางคืน
2. การเกิดข้างขึน ข้างแรม
3. การเกิดสุริยปุ ราคา และ
จันทรุ ปราคา
4. การเกิดฤดูกาล
5. การเกิดลมบก ลมทะเล
. ประเภทของไฟฟ้ า
. วัสดุอุปกรณ์เครื องมือช่าง
ไฟฟ้ า
. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
วงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
. กฎของโอห์ม
. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย

จํานวน
(ชัวโมง)

5

10

213

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

อาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสม
กับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ การ

. การใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ง่าย
. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้ า
. การบริ หารจัดการและการ
บริ การ
. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
. คําศัพท์ทางไฟฟ้ า

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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คําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในท้องถินและประเทศ สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลียนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองต่อไปนี
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิงมีชีวติ และสิงแวดล้อม
เซลล์ กระบวนการดํารงชีวติ ของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศ โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. สารเพือชีวติ
การจําแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
4. แรงและพลังงานเพือชีวติ
แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
5. ดาราศาสตร์ เพือชีวติ
ดวงดาวกับชีวิต
6. อาชีพช่ างไฟฟ้ า
ความรู้เกียวกับช่างไฟฟ้ า การบริ หารจัดการและการบริ การ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
คําศัพท์ทางไฟฟ้ า
เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะ มีความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผเู้ รี ยน ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอด้วยการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการพบกลุ่ม การสอนเสริ ม การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การรายงาน การศึกษา จาก
แหล่งเรี ยนรู้ ประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์จริ ง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จาก
ผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบตั ิ รายงานการทดลอง การมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานทีการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในท้องถินและประเทศ สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลียนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวติ
ที

หัวเรือง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1.1 กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ตัวชีวัด

เนือหา

. กระบวนการทาง
. อธิบายธรรมชาติและ
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
. ความหมายและ
เทคโนโลยี
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
. กระบวนการทาง
. อธิบายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
. . วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ ขัน
1.2.2 ทักษะกระบวน
วิทยาศาสตร์
การทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
. นําความรู้ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา
ต่างๆ
1.2.3 เจตคติทาง
. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ลักษณะ
1.2.4 จิตวิทยาศาสตร์
. มีจิตวิทยาศาสตร์
. อธิบายความหมาย ความสําคัญ . เทคโนโลยี
. ความหมาย และ
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
ต่อชีวิตและสังคม
. นําความรู้ และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

. เลือกใช้วสั ดุ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

1.2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์

2

สิงมีชีวิตและ
สิ งแวดล้อม
2.1 เซลล์

. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ
วางแผน วิธีทาํ นําเสนอและ
ประโยชน์ของโครงงาน
. วางแผนการทําโครงงาน
. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์
. อธิบายและบอกแนวได้ในการ
นําผลจากโครงงานไปใช้ได้
. นําความรู้เกียวกับวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้

. อธิบายลักษณะ โครงสร้าง
องค์ประกอบ และหน้าทีของ
เซลล์
. เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์

เนือหา
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม
. ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั
. เทคโนโลยีกบั การ
ประกอบอาชีพ และการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิต
. วัสดุ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
. ประเภทของวัสดุและ
อุปกรณ์
. วิธีใช้วสั ดุ และอุปกรณ์
. ประเภทของโครงงาน
. การเลือกหัวข้อโครงงาน
. การวางแผนการกระทํา
โครงงาน
. การนําเสนอโครงงาน
. ประโยชน์ของโครงงานเพือ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

. ลักษณะ รู ปร่ างของเซลล์พืช
และสัตว์
. สิ งมีชีวิตเซลล์เดียว
. สิ งมีชีวิตหลายเซลล์
. องค์ประกอบโครงสร้าง และ
หน้าทีของเซลล์พืชและ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

2.2 กระบวนการ
ดํารงชีวิตของพืช
และสัตว์

ตัวชีวัด

เนือหา

เซลล์สตั ว์
. กระบวนการทีสารผ่านเซลล์
. การแพร่
. การออสโมซิส
. การดํารงชีวิตของพืช
. อธิบายกระบวนการแพร่ และ
. ระบบการลําเลียงนํา
ออสโมซิส
อาหาร และแร่ ธาตุของพืช
. โครงสร้างและการ
. อธิบายโครงสร้างและการ
ทํางานของระบบลําเลียงนํา
ทํางานของระบบลําเลียงในพืช
ในพืช
. โครงสร้างและการ
ทํางานของระบบลําเลียงอาหาร
ในพืช
. กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
. . ความสําคัญของ
. อธิบายความสําคัญและปัจจัยที
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย
จําเป็ นสําหรับกระบวนการ
แสง
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
. . ปัจจัยทีจําเป็ น
สําหรับกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
. ระบบสืบพันธุใ์ นพืช
. อธิบายโครงสร้างและการ
. . โครงสร้างและการ
ทํางานของระบบสืบพันธุใ์ นพืช
ทํางานของระบบสืบพันธุข์ อง
ในท้องถิน
พืชไร้ดอก
. . โครงสร้างและการ
ทํางานของระบบสืบพันธุข์ อง
พืชมีดอก
. การดํารงชีวิตของสัตว์
. อธิบายการทํางานของระบบ
. โครงสร้างและการ
ต่างๆ ในสัตว์

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ทํางานของระบบต่างๆ ของ
สัตว์
. . ระบบหายใจ
. . ระบบย่อยอาหาร
. . ระบบขับถ่าย
. . ระบบสืบพันธ์
ฯลฯ
. ความสัมพันธ์ของสิงมีชีวติ
2.3 ระบบนิเวศ
. อธิบายเกียวกับความสัมพันธ์
ของสิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ต่างๆ ในระบบนิเวศ
. การถ่ายทอดพลังงาน
ในท้องถิน และการถ่ายทอด
พลังงาน
. อธิบายและเขียนแผนภูมิ แสดง . สายใยอาหาร
สายใยอาหารของระบบนิเวศ
ต่างๆ ในท้องถิน
. วัฏจักรของนํา
. อธิบายวัฏจักรของนําและ
. วัฏจักรคาร์บอน
คาร์บอน
2.4 โลก บรรยากาศ . บอกส่วนประกอบและวิธีการ .โลก
. โลก ส่วนประกอบและ
ปรากฏการณ์ทาง แบ่งชันของโลก
การแบ่งชันของโลก
. อธิบายการเปลียนแปลงของ
ธรรมชาติ สิงแวด
. ทรัพยากรธรณี ใน
ล้อม และทรัพยากร เปลือกโลกโดยกระบวนการต่างๆ
ท้องถิน และประเทศ
ธรรมชาติ
. การเปลียนแปลงของ
เปลือกโลก
. . กระบวนการยกตัว
และการยุบตัว
. . การผุพงั อยูก่ บั ที
. . การกร่ อน
. . การพัดพา
. . การทับถม
1.3.6 กรณี ศกึ ษาภัยจาก

จํานวน
(ชัวโมง)

0
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

การเปลียนแปลงของเปลือก
โลก เช่น แผ่นดินไหว การเกิด
ปรากฏการณ์สึนามิ
. บอกองค์ประกอบและการแบ่ง . บรรยากาศ
. ชันบรรยากาศ
ชันบรรยากาศ
องค์ประกอบและการแบ่งชัน
บรรยากาศ
. อุณหภูมิ ความชืน และ
. บอกความหมายและ
ความกดอากาศในท้องถิน
ความสําคัญของอุณหภูมิ
ความชืนและความกดอากาศ
. ความสัมพันธ์ของ
. อธิบายความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิ ความชืนและความกด อุณหภูมิ ความชืนและความกด
อากาศ ทีมีผลกระทบต่อชีวติ
อากาศต่อชีวิตความเป็ นอยู่
ความเป็ นอยู่
. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
. บอกชนิดของลม
. ชนิดของลม
. . ลมมรสุม
. . ลมพายุหมุน
เขตร้อน ฯลฯ
. . กรณี ศึกษาการ
เกิดพายุนากีส พายุงวงช้าง
พายุนาคเล่นนํา ฯลฯ
. อิทธิพลของลมต่อ
. อธิบายอิทธิพลของลมต่อ
มนุษย์และสิงแวดล้อม
มนุษย์และสิงแวดล้อม
. การป้ องกันภัยทีเกิดจาก
. บอกวิธีการป้ องกันภัยทีเกิด
จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
. ความสําคัญและ
. บอกประโยชน์ของการ
ประโยชน์ของการพยากรณ์
พยากรณ์อากาศ
อากาศ
. ทรัพยากรธรรมชาติและ

จํานวน
(ชัวโมง)
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สิ งแวดล้อม
. การใช้และปัญหา
. อธิบาย เกียวกับสภาพ ปัญหา
การใช้และการแก้ไขสิงแวดล้อม เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถินและประเทศ
และทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิน และประเทศ
. การดูแลรักษา
.อธิบาย สรุ ปแนวคิดในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน
. . ขยะ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมและการใช้
. . นําเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
. . ดินถล่ม
. . การกัดเซาะชายฝัง
ฯลฯ
. สภาพสิ งแวดล้อมใน
ท้องถิน และประเทศ
. ปัญหาและการแก้ไข
สิ งแวดล้อมในท้องถินและ
ประเทศ
. การอนุรักษ์สิงแวด
ล้อมและการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยังยืน
4.6 สภาวะโลกร้อน สาเหตุและ
ผลกระทบ การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาโลกร้อน
สารเพือชีวิต
3.1 สารและการ
จําแนกสาร

. อธิบายสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมี

. อธิบายความแตกต่าง และ
จําแนกธาตุ สารประกอบ

.สมบัติของสาร
. สมบัติทางกายภาพ
ของสาร
. สมบัติทางเคมีของสาร
. เกณฑ์ในการจําแนกสาร
. ใช้สถานะ

จํานวน
(ชัวโมง)
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. ใช้เนื อสาร
สารละลาย และสารผสม
. จําแนกสารโดยใช้เนือสารและ . สมบัติของธาตุ สารประกอบ
สารละลาย สารผสม
สถานะเป็ นเกณฑ์
. ความหมายและสมบัติ
. อธิบายและจําแนกธาตุ
สารประกอบ โลหะ อโลหะ และ ของธาตุ กัมมันตรังสี
. สมบัติของโลหะ อโลหะ
โลหะกึงอโลหะ
และโลหะกึงอโลหะ
. ธาตุกมั มันตรังสี
. บอกผลกระทบทีเกิดจากธาตุ
กัมมันตรังสี
. สารประกอบ
. อธิบายการเกิดสารประกอบ
. ความหมาย
. การเกิดสารประกอบ
. ธาตุและสารใน
. บอกธาตุและสารประกอบทีใช้
ชีวิตประจําวัน
ในชีวิตประจําวัน
. อธิบายสมบัติและองค์ประกอบ . สารละลาย
. สมบัติของสารละลาย
ของสารละลาย
และองค์ประกอบของ
สารละลาย
. ความสามารถในการ
ละลายของสาร
. ปัจจัยทีมีผลต่อการ
. อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อการ
ละลายของสาร
ละลายของสาร
. ความเข้มข้นของ
. หาความเข้มข้นของสารละลาย
. อธิบายและเตรี ยมสารละลาย สารละลาย
. การเตรี ยมสารละลาย
บางชนิด
. กรด-เบส
. อธิบายและจําแนกกรด เบส
. ความหมายและสมบัติ
และเกลือ
ของกรด-เบส และเกลือได้
. ความเป็ นกรด-เบสของ
. อธิบายและตรวจสอบความ
สาร
เป็ นกรด-เบส ของสาร

จํานวน
(ชัวโมง)
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. อธิบายการใช้กรด-เบส บาง
ชนิดในชีวิต

3.4 สารและ
ผลิตภัณฑ์ในชีวิต

4

. กรด – เบส ของสารใน
ชีวิตประจําวัน
. กรณี ศกึ ษากรด-เบสทีมี
ผลต่อคุณสมบัติของดิน
. อธิบายสารและสารสังเคราะห์ . สาร
. สารอาหาร
. สารปรุ งแต่ง
. สารปนเปื อน
. สารเจือปน
. สารพิษ
. สารสังเคราะห์
. ประเภท และการเกิด
. สมบัติและประโยชน์
. สารและผลิตภัณฑ์ทีใช้
. อธิบายการใช้สารและ
ในชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของสารบางชนิดใน
. การเลือกใช้สารในชีวิต
ชีวิตประจําวันและเลือกใช้
. อธิบายผลกระทบทีเกิดจากการ . ผลกระทบทีเกิดจากการใช้
ใช้สาร และผลิตภัณฑ์ทีมีต่อชีวิต สารต่อชีวิตและสิงแวดล้อม
และสิงแวดล้อม

แรงและพลังงาน
เพือชีวิต
4.1 แรงและการใช้ 1. ระบุประเภทและความหมาย
ของแรงประเภทต่างๆ
ประโยชน์

1. แรง
. ความหมายและหน่วย
ของแรง
. ผลการกระทําของแรง
2. อธิบายการกระทําของแรงและ 2.โมเมนต์
. ความหมายและ ชนิด
โมเมนต์ของแรง
3. บอกระบุประโยชน์ของแรงใน ของโมเมนต์
. การหาค่าโมเมนต์
ชีวิตประจําวัน
. การใช้โมเมนต์ใน
. การหาค่าผลจากการกระทบ

จํานวน
(ชัวโมง)
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พลังงาน

ตัวชีวัด

เนือหา

ชีวิตประจําวัน
ของแรง และโมเมนต์
. ให้ความรู้ในเรื องโมเมนต์ใน
ชีวิตประจําวัน
1. อธิบายความหมายของงานและ 1. ความหมายของงานและ
พลังงาน
พลังงานในรู ปแบบต่างๆ
. รู ปของพลังงาน
.ไฟฟ้ า
2. การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
. พลังงานไฟฟ้ า
. กฎของโอห์ม
3. ใช้กฎของโอห์มในการคํานวณ
. การต่อความต้านทาน
แบบต่างๆ
. การหาค่าความต้านทาน
. ไฟฟ้ าในชีวิตประจําวัน
. การอนุรักษ์พลังงาน
. บอกวิธีการอนุรักษ์และ
ไฟฟ้ า
ประหยัดพลังงาน
. แสง
. อธิบายสมบัติของแสง พลัง
. แสง และสมบัติของแสง
งานความร้อน และนําประโยชน์
. เลนส์
ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
. ประโยชน์ และโทษ
ของแสง
. พลังงานความร้อน และ
แหล่งกําเนิด
. พลังงานความร้อน และ
แหล่งกําเนิด
. อุณหภูมิ และการวัด
การขยายตัวของวัตถุ
. การนําไปใช้ประโยชน์
. พลังงานทดแทนและ
.อธิบายพลังงานทดแทน และ
การใช้ประโยชน์ เช่น
เลือกใช้ได้
เอททานอล ไบโอดีเซล

จํานวน
(ชัวโมง)
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พลังงานนิวเคลียร์ฯลฯ
. กลุ่มดาวจักราศี
. ระบุชือของกลุ่มจักราศี
ดาราศาสตร์เพือ
. การสังเกตตําแหน่งของ
ชีวิต
ดวงดาวกับชีวิต
ดาวฤกษ์
. อธิบายวิธีการหาดาวเหนือ
. วิธีการหาดาวเหนือ
. อธิบายการใช้แผนทีดาว
. แผนทีดาว
. อธิบายประโยชน์จากกลุ่มดาว . การใช้ประโยชน์จากกลุ่ม
ฤกษ์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ดาวฤกษ์
. ประเภทของไฟฟ้ า
อธิบาย การออกแบบ วางแผน
อาชีพช่างไฟฟ้ า
(หมายเหตุ : บูรณา ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการเรื อง . วัสดุอุปกรณ์เครื องมือช่าง
ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
การใช้เวลาการ
. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
เรี ยนการสอนใน ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการ วงจรไฟฟ้ า
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้เรื อง แรงและ ต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม แบบ การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
. กฎของโอห์ม
พลังงานเพือชีวิต ขนาน แบบผสม ประยุกต์และ
ในหัวข้อ พลังงาน เลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพ . การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
. การใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ไฟฟ้ า 10 ชังโมง) ช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสมกับด้าน
ง่าย
บริ หารจัดการและการบริ การ
. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้ า
. การบริ หารจัดการและการ
บริ การ
. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
. คําศัพท์ทางไฟฟ้ า

จํานวน
(ชัวโมง)
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 5 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานทีการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ในท้องถินประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลียนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองต่อไปนี
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิงมีชีวติ และสิงแวดล้อม
เซลล์ พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3. สารเพือชีวติ
ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมี และปฏิกิริยาเคมี โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ปิ โตรเลียม และพอลิเมอร์ สารเคมีกบั ชีวติ และสิ งแวดล้อม
4. แรงและพลังงานเพือชีวติ
แรง และการเคลือนที
5. ดาราศาสตร์ เพือชีวติ
เทคโนโลยีอวกาศ
6. อาชีพช่ างไฟฟ้ า
ความรู้เกียวกับช่างไฟฟ้ า การบริ หารจัดการและการบริ การ โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
คําศัพท์ทางไฟฟ้ า
เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผเู้ รี ยนศึกษา ค้นคว้า สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย นําเสนอด้วยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการพบกลุ่ม การสอนเสริ ม การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่ง
เรี ยนรู้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผูเ้ รี ยน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ทักษะปฏิบตั ิ รายงานการทดลอง การมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว
วิทยาศาสตร์ จํานวน 5 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเห็นคุณค่าเกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ในท้องถินประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลียนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินชีวิต
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
5
. กระบวนการทาง
1.1 กระบวนการทาง . อธิบายธรรมชาติและ
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
. ความหมายและ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. อธิบายกระบวนการทาง
. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทักษะ
. . วิธีการทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ขัน
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
1.2.2 ทักษะ
. นําความรู้ และกระบวนการ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ทักษะ
แก้ปัญหาต่างๆ
1.2.3 เจตคติทาง
. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ลักษณะ
. . จิตวิทยาศาสตร์
. มีจิตวิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยี
. อธิบายความหมาย
2.1 ความหมาย และความ
ความสําคัญ และความสัมพันธ์
สําคัญของเทคโนโลยีที
ของเทคโนโลยีต่อชีวติ และ
เหมาะสม
สังคม
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ตัวชีวัด
. นําความรู้ และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

. โครงงาน
วิทยาศาสตร์

เนือหา
2.2 ความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่อชีวิต และสังคม
. ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั
. เทคโนโลยีกบั การ
ประกอบอาชีพ และการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิต
. การเลือกใช้เทคโนโลยี
ทีเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพกับการดํารงชีวิต
2. เทคโนโลยีพนบ้
ื าน
3. การใช้วสั ดุ อุปกรณ์สารเคมี
และห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์
. ประเภทของโครงงาน
. การเลือกหัวข้อโครงงาน

.มีทกั ษะในการเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ
สารเคมีได้
. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ
วางแผน วิธีทาํ นําเสนอและ
ประโยชน์ของโครงงาน
. นําความรู้เกียวกับ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และโครงงาน
ไปใช้
. การวางแผนการกระทํา
. วางแผนการทําโครงงาน
โครงงาน
. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์
. การนําเสนอโครงงาน
. อธิบายและบอกแนวได้ใน
. ประโยชน์ของโครงงานเพือ
การนําผลจากโครงงานไปใช้
. นําความรู้เกียวกับวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และโครงงานไปใช้

จํานวน
(ชัวโมง)
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หัวเรือง
สิงมีชีวิตและ
สิ งแวดล้อม
2.1 เซลล์

ตัวชีวัด

เนือหา

. อธิบายรู ปร่ าง ส่วนประกอบ . เซลล์
ความแตกต่าง ระบบการทํางาน 1.1ระบบการทํางานของ
การรักษาดุลยภาพของเซลล์พืช เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์ และการ
รักษาดุลยภาพ
และเซลล์สตั ว์
1. กลไกและการรักษาดุลย
. อธิบายการรักษาดุลยภาพ
ภาพของพืช สัตว์ และมนุษย์
ของพืชและสัตว์ และมนุษย์
1.3 การป้ องกันดูแลรักษา
และการนําความรู้ไปใช้
ภูมิคุม้ กันร่ างกายและการนํา
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. กระบวนการแบ่งเซลล์
. ศึกษา สืบค้นข้อมูล และ
2. การแบ่งเซลล์แบบ
อธิบายกระบวนการแบ่งเซลล์
ไมโทซิส
แบบไมโทซิล และไมโอซิล
2. การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิส
. อธิบายกระบวนการถ่ายทอด . พันธุกรรม การถ่ายทอดทาง
. พันธุกรรมและ
ความหลากหลายทาง ทางพันธุกรรม การแปรผันทาง พันธุกรรม การแปรผันทาง
พันธุกรรม และการผ่าเหล่า
พันธุกรรม การผ่าเหล่า และ
ชีวภาพ
. ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกิดความหลากหลายทาง
. กระบวนการถ่ายทอด
ชีวภาพ
ทางพันธุกรรม
. อธิบายลักษณะทาง
. การเกิดการผ่าเหล่า
พันธุกรรมของบุคคล
. การเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
. โรคทีเกิดจากการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม และการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

จํานวน
(ชัวโมง)

20

20
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2.3 เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ตัวชีวัด
. อธิบายปัจจัยทีทําให้
สิ งแวดล้อมเกิดการ
เปลียนแปลง
. อธิบายเกียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชน์
. อธิบายผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิตและ
สิ งแวดล้อม
. อธิบายบทบาทของภูมิ
ปัญญาท้องถินเกียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ

2.4 ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

. อธิบายกระบวนการ
เปลียนแปลงแทนทีของ
สิ งมีชีวิต
. อภิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
ปัญหาสิงแวดล้อมในระดับ
ท้องถินระดับ ระดับประเทศ
และระดับโลก
. อธิบายสาเหตุของปัญหา
วางแผน และลงมือปฏิบตั ิ
. อธิบายป้ องกัน แก้ไข เฝ้ า
ระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม

เนือหา
. ชนิดพันธุต์ ่างถินทีส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและ
สิ งแวดล้อม
.ความหมายและลักษณะ
ของเทคโนโลยีชีวภาพ
. ปัจจัยทีมีผลต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพ
. เทคโนโลยีชีวภาพ
ในชีวิตประจําวัน
. ภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ
. ประโยชน์และผลกระทบ
ของ
.1ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
. ชีวิตและสิ งแวดล้อม
. กระบวนการเปลียนแปลง
แทนทีของสิ งมีชีวิตและ
สิ งแวดล้อมในชุมชน
. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับท้องถิน ประเทศและ
ระดับโลก

จํานวน
(ชัวโมง)
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ตัวชีวัด

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. ปรากฏการณ์ทางธรณี
วิทยาทีมีผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ งแวดล้อม
. ปัญหาและผลกระทบของ
ระบบนิเวศและสภาพ
สิ งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิน
ประเทศ และโลก
. แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมในชุมชน
. การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
. การปฏิบตั ิตน หรื อการ
ร่ วมมือกับชุมชนในการป้ องกัน
พัฒนาหรื อแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
. อธิบายปรากฏการณ์ สภาวะ 8. สภาวะโลกร้อน สาเหตุและ
โลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ ผลกระทบ การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาโลกร้อน
ต่อชีวิตมนุษย์

. อธิบายปรากฏการณ์ ของ
ธรณี วิทยาทีมีผลกระทบต่อ
ชีวิตและสิ งแวดล้อม

3

สารเพือชีวิต
3.1 ธาตุ สมบัติของ
ธาตุ และธาตุ
กัมมันตรังสี

1. อธิบายทฤษฏี โครงสร้าง
และการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนใน
อะตอม

2. อธิบายสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ

1. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏี
อะตอม
2. การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนใน
อะตอม
3. การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ
4. สมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ

10
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3.2 สมการเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมี

3.3 โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน

ตัวชีวัด

เนือหา

5. ประโยชน์ของตารางธาตุ
3. บอกประโยชน์ของตาราง
ธาตุ
.ความหมายและการเกิด
4. อธิบายสมบัติธาตุ
กัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี กัมมันตภาพรังสี
. บอกประโยชน์ และผลกระทบ . ประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี
จากกัมมันตภาพรังสี
. ผลกระทบของสาร
กัมมันตรังสี ต่อสิงมีชีวติ และ
สิ งแวดล้อม
1. ความหมายของสมการเคมี
. อธิบายการเกิดสมการเคมี
ปฏิกิริยาเคมี และสัญลักษณ์ใน
และปฏิกิริยาเคมี และดุล
สมการเคมี
สมการเคมี
. การเขียนและการอ่านสมการ
เคมี
. ปัจจัยทีมีผลต่อปฏิกิริยาเคมี
. อธิบายปัจจัยทีมีผลต่อ
ปฏิกิริยาเคมี
. อธิบายผลทีเกิดจากปฏิกิริยา . ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน และผลของ
เคมีต่อชีวิตและสิ งแวดล้อม
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวติ และ
สิ งแวดล้อม
. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท . สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของโปรตีน
การเกิด และประโยชน์ของ
โปรตีน
. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท . สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
และประโยชน์ของ
การเกิด และประโยชน์ของ
คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต
. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท
. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด
การเกิด และประโยชน์ของ
และประโยชน์ของไขมัน
ไขมัน

จํานวน
(ชัวโมง)
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3.4 ปิ โตรเลียม และ
พอลิเมอร์

3.5 สารเคมีกบั ชีวิต
และสิงแวดล้อม

ตัวชีวัด

เนือหา

. ปิ โตรเลียม
1. อธิบายหลักการกลันลําดับ
1. การกลันลําดับส่วน
ส่วน
. ผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการ
2. บอกผลิตภัณฑ์และ
กลันปิ โตรเลียม
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
.3 ผลกระทบของการใช้
3. อธิบายผลกระทบทีเกิดจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ ปิ โตรเลียม
. พอลิเมอร์
. อธิบายความหมายประเภท
. ความหมาย ประเภท
ชนิด การเกิดและสมบัติของ
ชนิด การเกิดและสมบัติของ
พอลิเมอร์
พอลิเมอร์
.2 พอลิเมอร์ในชีวิต
. อธิบายสมบัติการเกิดและ
ประจําวัน
ผลกระทบทีเกิดจากการใช้
. . พลาสติก
พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์
. . ยางและยาง
เส้นและเส้นใยสังเคราะห์
สังเคราะห์
. . เส้นใยธรรมชาติ
และใยสังเคราะห์
.3 ผลกระทบของการใช้
พอลิเมอร์
1. อธิบายความสําคัญและความ 1.ความสําคัญของสารกับชีวติ
และสิงแวดล้อม
จําเป็ นทีต้องใช้สารเคมี
2. ความจําเป็ นทีต้องใช้สารเคมี
2. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบาง 3. การใช้สารเคมีทีถูกต้อง
ชนิดได้ถกู ต้อง
3. อธิบายผลกระทบทีเกิดจาก 4. ผลกระทบทีเกิดจากการใช้
สารเคมี
การใช้สารเคมีได้

จํานวน
(ชัวโมง)
5

10
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ที
4

5

หัวเรือง
แรงและพลังงาน
เพือชีวิต แรงและ
การเคลือนที

ดาราศาสตร์เพือชีวิต
เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชีวัด

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับการเคลือนทีในสนาม
โน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้ า
2. ระบุและอธิบายการเคลือนที
ของแรงแบบต่างๆ และการ
นําไปใช้ประโยชน์

เนือหา

1. แรงและความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับการเคลือนที
ของอนุภาค

. ความสัมพันธ์ระหว่างแรง
และการเคลือนทีของอนุภาคใน
สนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก
ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน

. บอกความหมาย ความสําคัญ . ความหมายความสําคัญและ
ความเป็ นมาของเทคโนโลยี
และความเป็ นมาของ
อวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ
. อธิบายและระบุประเภทของ . ประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ
. ดาวเทียม
. ยานสํารวจอวกาศ
. ยานขนส่งอวกาศ
. สถานีทดลองอวกาศ
. อธิบายการนําเทคโนโลยี
. ประโยชน์ของการใช้
อวกาศมาใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีอวกาศ
. ปรากฏการณ์บนโลก
. ปรากฏการณ์ในอวกาศ
. บอกโครงการสํารวจอวกาศ .โครงการสํารวจอวกาศที
สําคัญในปัจจุบนั
ทีสําคัญในปัจจุบนั

จํานวน
(ชัวโมง)

5-
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

6

อาชีพช่างไฟฟ้ า
(หมายเหตุ : บูรณา
การใช้เวลาการเรี ยน
การสอนในมาตรฐาน
การเรี ยนรู้เรื อง แรง
และพลังงานเพือชีวิต
ในหัวข้อ พลังงาน
ไฟฟ้ า 10 ชังโมง)

อธิบาย การออกแบบ วางแผน
ทดลอง ทดสอบ ปฏิบตั ิการ
เรื องไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย คิด วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของ
การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบอนุกรม
แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์
และเลือกใช้ความรู้ และทักษะ
อาชีพช่างไฟฟ้ า ให้เหมาะสม
กับด้านบริ หารจัดการและการ
บริ การ

. ประเภทของไฟฟ้ า
. วัสดุอุปกรณ์เครื องมือช่าง
ไฟฟ้ า
. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
วงจรไฟฟ้ า
การต่อวงจรไฟฟ้ าอย่างง่าย
. กฎของโอห์ม
. การเดินสายไฟฟ้ าอย่างง่าย
. การใช้เครื องใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ง่าย
. ความปลอดภัยและอุบตั ิเหตุ
จากอาชีพช่างไฟฟ้ า
. การบริ หารจัดการและการ
บริ การ
. โครงงานวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ
. คําศัพท์ทางไฟฟ้ า

จํานวน
(ชัวโมง)
10
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สาระการประกอบอาชีพ
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คําชีแจงสาระการประกอบอาชีพ
. เอกสาร “สาระการประกอบอาชีพ” ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ผังมโนทัศน์ มาตรฐานการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู่ ทีคาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคําอธิบาย
รายวิชา
. ให้สถานศึกษาทีจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน
. นําไปใช้จดั กระบวนการการเรี ยนรู้ให้เป็ นไปตามาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษา และให้ผเู้ รี ยนได้คุณภาพตามผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวังกําหนด
. คําอธิบายรายวิชาแต่ละระดับ จัดทําตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ที
คาดหวัง โดยให้ครู และผูเ้ กียวข้องมีความเข้าใจขอบข่ายของรายนันๆ ดังนันในแต่ละคําอธิบายรายวิชา จึงมี
การกําหนดชือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา การศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ซึงครู สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการเรี ยนรู้ได้
. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู้เกียวกับการมองเห็นช่อง
ทางการประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการในอาชีพ และการพัฒนาอาชีพโดยระดับประถมศึกษา
เน้นการเข้าสู่อาชีพให้มีอยู่ มีกิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถขยายอาชีพเพือให้มีความมันคงในอาชีพ
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สาระการประกอบอาชีพ
สาระการประกอบอาชีพ เป็ นสาระทีเกียวกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจประกอบอาชีพ
เรี ยนรู้ทกั ษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง ประกอบด้วย
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ดังนี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติทีดี ในงานอาชีพมองเห็นช่องทาง และตัดสินใจ
ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพทีตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม
มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา
ศักยภาพธุ รกิจ
แผนการตลาด
แผนการผลิต

มาตรฐานที .
การพัฒนาอาชี พให้ มีอยู่มีกิน

มาตรฐานที .
ช่ องทางการเข้ าสู่ อาชี พ

การพัฒนาธุ รกิจเชิงรุ ก

งานอาชีพ
ช่องทางการเข้าสู่ อาชี พ
การตัดสิ นใจในการประกอบอาชีพ

โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยูม่ ีกิน

การประกอบอาชีพ
การทําแผนธุรกิจเพือการเข้าสู่อาชีพ
การจัดการการผลิต
การจัดการการตลาด
การขับเคลือนสร้างธุรกิจเพือการเข้าสู่อาชี พ
โครงการเข้าสู่ อาชีพ

กระบวนการผลิต
มาตรฐานที .
การจัดการเพือเข้ าสู่ อาชี พ

มาตรฐานที .
ทักษะเข้ าสู่ อาชีพ

กระบวนการตลาด
การวางแผนฝึ กทักษะ
ขันตอนการฝึ กทักษะ
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ศักยภาพธุ รกิจ
การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนาการผลิต

มาตรฐานที .
การพัฒนาอาชี พให้ มีความเข้มแข็ง

มาตรฐานที .
ช่ องทางการพัฒนาอาชี พ

การพัฒนาธุ รกิจเชิงรุ ก

การงานอาชี พ
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
การตัดสิ นใจพัฒนาอาชี พ

โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

การประกอบอาชีพ

การทําแผนธุรกิจเพือการเข้าสู่ อาชีพ
การจัดการความเสียง
การจัดการการผลิต
การจัดการการตลาด
การขับเคลือนเพือพัฒนา
ธุรกิจ
โครงการเข้าสู่ อาชีพ

กระบวนการผลิต
มาตรฐานที .
การจัดการพัฒนาอาชี พ

มาตรฐานที .
ทักษะการพัฒนาอาชี พ

กระบวนการตลาด
การวางแผนการฝึ ก
ขันตอนการฝึ กทักษะ
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศักยภาพธุ รกิจ
การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพือการขยายอาชีพ
การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตเพือการขยาย
อาชีพ
การพัฒนาธุ รกิจเชิงรุ ก

มาตรฐานที .
การพัฒนาอาชี พให้ มีความมั นคง

มาตรฐานที .
ช่ องทางการขยายอาชีพ

การงานอาชี พ
ช่องทางการขยายอาชี พ
การตัดสิ นใจเลือกขยายอาชีพ

โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง
การทําแผนธุรกิจเพือการขยายอาชีพ

การประกอบอาชีพ

การจัดการความเสียง
การจัดการการผลิต
การจัดการการตลาด
บัญชี ธุรกิจ
การขับเคลือนธุรกิจเพือขยายอาชี พ
โครงการขยายอาชีพ

กระบวนการผลิต
มาตรฐานที .
การจัดการเพือขยายอาชีพ

มาตรฐานที .
ทักษะการขยายอาชี พ

กระบวนการตลาด
การวางแผนการฝึ ก
ขันตอนการฝึ กทักษะ
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง และตัดสิ นใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
และศักยภาพของตนเอง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายความหมาย
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายความหมาย
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายความหมาย
และเจตคติทีดีในงาน
ความสําคัญ วิเคราะห์ และเจตคติทีดีในงาน
ความสําคัญ วิเคราะห์ และเจตคติทีดีในงาน
ความสําคัญ วิเคราะห์
อาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะ ลักษณะงาน ขอบข่าย อาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะ ลักษณะงาน ขอบข่าย อาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะ ลักษณะงาน ขอบข่าย
งาน ขอบข่ายงานอาชีพ การงานอาชีพในชุมชน งาน ขอบข่ายงานอาชีพ งานอาชีพในชุมชน
งาน ขอบข่ายงานอาชีพ งานอาชีพในชุมชน
ในชุมชน สังคม
สังคม ประเทศ และ
ในชุมชน สังคม ประเทศ สังคม ประเทศ และ
ในชุมชน สังคม
สังคม ประเทศ ภูมิภาค
ประเทศ และภูมิภาค
ภูมิภาค ทวีป ได้แก่
และภูมิภาค ทวีป
ภูมิภาค ทวีป ได้แก่
ประเทศ และภูมิภาค
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปเอเซีย ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป ทวีปเอเซีย ทวีป
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
ทวีปออสเตรเลีย ทวีป ออสเตรเลีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ออสเตรเลีย ทวีป
ทวีปออสเตรเลีย ทวีป อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ อเมริ กา ทวีปยุโรป และ ทวีปยุโรป และทวีปอัฟ อเมริ กา ทวีปยุโรป และ อเมริ กา ทวีปยุโรป และ ทวีปอัฟริ กา ทีจะนําไปสู่
ทวีปอัฟริ กาทีเหมาะสม ทวีปอัฟริ กา เพือการเข้า ริ กาทีเหมาะสมกับ
ทวีปอัฟริ กา ทีจะนําไปสู่ ทวีปอัฟริ กาทีเหมาะสม ความมันคงทีเหมาะสม
กับศักยภาพ ด้าน
สู่อาชีพได้
ศักยภาพ ด้านได้แก่
การพัฒนาอาชีพที
กับศักยภาพ ด้าน
กับศักยภาพ ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพของ
2. อธิบายเหตุปัจจัย
ศักยภาพของ
เหมาะสมกับศักยภาพ ได้แก่ ศักยภาพของ
ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติใน ความจําเป็ นในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านได้แก่ ศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติใน ทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ตัดสิ นใจเลือกอาชีพที ในแต่ละพืนที ศักยภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ แต่ละพืนที ศักยภาพ
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ของพืนทีตามลักษณะ เหมาะสมกับศักยภาพ ของพืนทีตามลักษณะ ในแต่ละพืนที ศักยภาพ ของพืนทีตามลักษณะ ของพืนทีตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ด้านได้แก่ ศักยภาพของ ภูมิอากาศ ศักยภาพของ ของพืนทีตามลักษณะ ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิ ระเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมปิ ระเทศและทําเลทีตัง ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิ ระเทศและ
ของภูมิประเทศและ
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ทําเลทีตังของแต่ละ
ของพืนทีตามลักษณะ
พืนที ศักยภาพของ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ของภูมิประเทศและ
ประเพณี และวิถีชีวิต
ทําเลทีตังของแต่ละ
ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร พืนที ศักยภาพของ
มนุ ษย์ในแต่ละพืนทีเพือ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต
การเข้ าสู่ อาชีพ
ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ในแต่ละพืนทีได้
. ยอมรับและเห็นคุณค่า
ในอาชีพทีตัดสิ นใจ
เลือก
4. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ตัดสิ นใจเลือกอาชีพได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ของภูมปิ ระเทศและ
ของแต่ละพืนที
ทําเลทีตังของแต่ละ
ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และ พืนที ศักยภาพของ
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศิลปะ วัฒนธรรม
ศักยภาพของทรัพยากร ประเพณี และวิถีชีวิต
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที และ ของแต่ละพืนที
สอดคล้องกับชุมชนเพือ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
การพัฒนาอาชีพ
และสอดคล้องกับชุมชน
สังคม
2. อธิบายเหตุผลปัจจัย
ความจําเป็ นในการพัฒนา
อาชีพทีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเองได้
. จัดระบบความสําคัญ
ในการตัดสิ นใจพัฒนา
อาชีพได้
. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
เพือการพัฒนาอาชีพได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ทําเลทีตังของแต่ละ
ทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของ
พืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที
ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร ศักยภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และสอดคล้องกับชุมชน และสอดคล้องกับชุมชน
สังคม
เพือการขยายอาชีพ
2. อธิบายเหตุผลปั จจัย
ความจําเป็ นในการนํา
อาชีพไปสู่ความมันคงที
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเองได้
.ตรวจสอบระบบการ
ตัดสิ นใจขยายอาชีพ
. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
เพือการขยายอาชีพได้
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มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพทีตัดสิ นใจเลือก
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายทักษะที
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายทักษะที
มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกียวข้องใน
ทักษะในการพัฒนา
เกียวกับกระบวนการ
ทักษะในอาชีพที
ผลิต กระบวนการตลาด อาชีพทีตัดสิ นใจเลือก กระบวนการผลิต
ตัดสิ นใจเลือกบนพืน
กระบวนการตลาดที
บนพืนฐานความรู ้
ทีใช้ นวัตกรรม
ฐานความรู ้
ใช้นวตกรรม
เทคโนโลยี ในอาชีพที กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดทีใช้ เทคโนโลยี ในการ
กระบวนการตลาด ทีใช้ ตัดสิ นใจเลือกได้
นวัตกรรม เทคโนโลยีที . ยอมรับและเห็นคุณค่า นวัตกรรม เทคโนโลยีที พัฒนาอาชีพทีตัดสิ นใจ
เลือกได้
ในการฝึ กทักษะการเข้า เหมาะสม และ
เหมาะสม
สู่อาชีพ
ประยุกต์ใช้ ภูมปิ ัญญา 2. เห็นความสัมพันธ์
ของการจัดระบบเตรี ยม
. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ความพร้อมกับการ
ทักษะในอาชีพที
พัฒนาอาชีพ
ตัดสิ นใจเลือก
. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ทักษะในการพัฒนา
อาชีพ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายทักษะที
ทักษะในการขยายอาชีพ เกียวข้องใน
เพือสร้างความมันคงบน กระบวนการผลิตและ
พืนฐานความรู้ ใน
การตลาดทีใช้
กระบวนการผลิต
นวัตกรรม เทคโนโลยี
กระบวนการตลาดทีใช้ ในการขยายอาชีพที
นวัตกรรม เทคโนโลยีที ตัดสิ นใจเลือก
2. ตรวจสอบระบบ
เหมาะสม มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความพร้อมในการขยาย
อาชีพให้มีความมันคง
พัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ ใช้ ภูมปิ ัญญา

249

มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายความหมาย
1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญของการ
ความสําคัญของการ
และสามารถจัดทํา
และสามารถจัดทํา
แผนงานและโครงการ จัดการอาชีพ เพือพัฒนา
แผนงานและโครงการ จัดการอาชีพได้
2. ดําเนิ นการจัดทําแผน ธุรกิจ เพือพัฒนาอาชีพ อาชีพได้
ธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการ
ธุรกิจด้านการจัดการการ เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน 2. ดําเนิ นการปรับปรุ ง
แข่งขันตามศักยภาพ
แผนธุรกิจด้านการ
ตามศักยภาพ ด้าน
ด้านได้แก่ ศักยภาพของ ผลิตหรื อการบริ การ
จัดการการผลิตหรื อการ
ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติใน และด้านการจัดการ
การตลาด และการ
ทรัพยากรธรรมชาติใน บริ การ และด้านการ
แต่ละพืนที ศักยภาพ
จัดการการตลาดตาม
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ของพืนทีตามลักษณะ ขับเคลือนธุรกิจ ตาม
ศักยภาพ ด้านได้แก่
ของพืนทีตามลักษณะ ศักยภาพ ด้านได้แก่
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ศักยภาพของ
ศักยภาพของ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมปิ ระเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน ของภูมิประเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทําเลทีตังของแต่ละ
แต่ละพืนที ศักยภาพ
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของ
ของพืนทีตามลักษณะ พืนที ศักยภาพของ
ของพืนทีตามลักษณะ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของภูมิประเทศและ
ของภูมปิ ระเทศและ
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที
ทําเลทีตังของแต่ละ
ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร ทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของ
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร พืนที ศักยภาพของ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญของการ
และสามารถจัดทํา
แผนงาน และโครงการ จัดการอาชีพ เพือการ
ธุรกิจ เพือขยายอาชีพ ขยายอาชีพ ได้
เข้าสู่ตลาดการแข่งขัน 2. ดําเนิ นการจัดทําและ
หรื อปรับปรุ งแผนธุรกิจ
ตามศักยภาพ ด้าน
ด้านการจัดการการผลิต
ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติใน หรื อการบริ การ และ
ด้านการจัดการการตลาด
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ของพืนทีตามลักษณะ ตามศักยภาพ ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพของ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ของภูมิประเทศและ
แต่ละพืนที ศักยภาพ
ทําเลทีตังของแต่ละ
ของพืนทีตามลักษณะ
พืนที ศักยภาพของ
ภูมิอากาศ ศักยภาพ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ของภูมิประเทศและ
ประเพณี และวิถีชีวิต
ทําเลทีตังของแต่ละ
ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร พืนที ศักยภาพของ
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
และแนวคิดปรัชญาของ ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที
การมีอยู่มกี นิ
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
. ยอมรับและเห็นคุณค่า
ในการจัดการเข้าสู่ธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม
. ปฏิบตั ิการจัดทําแผน
และโครงการเข้าสู่อาชีพ
ได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ศิลปะ วัฒนธรรม
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของ ประเพณี และวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร
ความเข้ มแข็ง
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการ
พัฒนาธุรกิจกับการ
ขับเคลือนธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม
. ปฏิบตั ิการจัดทําแผน
และโครงการพัฒนา
อาชีพได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ศิลปะ วัฒนธรรม
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของ ประเพณี และวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ ของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากร
ความมันคง
มนุ ษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
. ตรวจสอบระบบธุรกิจ
เพือการขยายอาชีพได้
. ปฏิบตั ิการจัดทําแผน
และโครงการขยาย
อาชีพได้
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มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจใน 1. อธิบายความหมาย
มีความรู ้ ความเข้าใจใน 1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญ ความจําเป็ น การพัฒนาอาชีพ ให้มี ความสําคัญ ความจําเป็ น
การพัฒนาอาชีพให้มี
ในการพัฒนาอาชีพให้มี ผลิตภัณฑ์หรื องาน
ในการพัฒนาอาชีพให้มี
ผลิตภัณฑ์ หรื องาน
ผลิตภัณฑ์หรื องาน
ผลิตภัณฑ์หรื องาน
บริ การ สร้ างรายได้
บริ การ สร้ างรายได้
บริ การ สร้างรายได้
บริ การ สร้างรายได้
พอเพียงต่ อการ
พอเพียงต่ อการ
พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวติ
ดํารงชีวติ และเหลือเงิน พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต
ดํารงชีวิต และเหลือเงิน
ออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศกั ยภาพ
ออมตามศักยภาพ
ธุรกิจ กาตลาด การผลิต
2. วิเคราะห์ศกั ยภาพ
หรื อการบริ การ แผน
ธุรกิจ การตลาด การ
ธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้
ผลิตหรื อการบริ การ
มีอยูม่ ีกิน
แผนธุรกิจเพือสร้าง
. ยอมรับและเห็นคุณค่า
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาอาชีพให้มี
. อธิบายการจัดระบบ
อยูม่ ีกิน
การพัฒนาอาชีพ สู่ความ
เข้มแข็งได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
มีความรู ้ ความเข้าใจใน 1. อธิบายความหมาย
การพัฒนาอาชีพ ให้มี ความสําคัญ ความจําเป็ น
ในการพัฒนาอาชีพให้มี
ผลิตภัณฑ์หรื องาน
ผลิตภัณฑ์หรื องาน
บริ การ สร้ างรายได้
บริ การ สร้างรายได้
พอเพียงต่ อการ
ดํารงชีวติ มีเงินออมและ พอเพียงต่อการ
มีทุนในการขยายอาชีพ ดํารงชีวิต มีเงินออมและ
มีทุนในการขยายอาชีพ
2. วิเคราะห์ศกั ยภาพ
ธุรกิจ การตลาด การ
ผลิตหรื อการบริ การ
แผนธุรกิจเพือสร้าง
ธุรกิจให้มีความมันคง
. อธิบายวิธีการ
ตรวจสอบการพัฒนา
อาชีพให้เข้าสู่ความ
มันคง
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
. ปฏิบตั ิการทําแผน
และโครงการพัฒนา
อาชีพให้มีอยูม่ ีกิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
.ปฏิบตั ิการทําแผนและ
โครงการพัฒนาอาชีพ
ให้มีความเข็มแข็ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
. ปฏิบตั ิการจัดทําแผน
และโครงการพัฒนา
อาชีพให้มีความมันคง
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รายวิชาบังคับ
สาระการประกอบอาชีพ
มาตรฐาน
ที
3.1
3.2
.
3.

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส
หน่ วย รหัส
หน่ วย รหัส
หน่ วย
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
กิต รายวิชา
กิต รายวิชา
กิต
ช่องทางการ
ช่องทางการ
ช่องทางการ
อช
2 อช 01
2 อช 001
2
เข้าสู่อาชีพ
พัฒนาอาชีพ
ขยายอาชีพ
ทักษะการ
ทักษะการ
ทักษะการ
ประกอบ
4 อช 002
อช
4 อช 002
4
พัฒนาอาชีพ
ขยายอาชีพ
อาชีพ
พัฒนา
พัฒนาอาชีพ
พัฒนา
อช
อาชีพให้มี
2 อช 003 ให้มีความ
2 อช 003 อาชีพให้มี
2
อยูม่ ีกิน
เข้มแข็ง
ความมันคง
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา อช

ช่ องทางการเข้ าสู่ อาชีพ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กาทีเหมาะสมกับศักยภาพ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพ
ของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนทีเพือการ
เข้าสู่อาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับช่ องทางการเข้ าสู่ อาชีพ ดังนี คือ
ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็ นของการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะขอบข่ายการงาน
อาชีพ กระบวนการทํางาน การบริ หารจัดการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา เพือการเข้าสู่อาชีพจากการงาน
อาชีพ ดังนี
อาชี พด้ านเกษตรกรรม เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการปลูกพืช เลียงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพือการเพิมผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมเพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชี พด้ านอุตสาหกรรม เป็ นการวิเคราะห์เกี ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานช่ าง ซึ ง
ประกอบด้วยการบํารุ งรักษา การติดตัง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพือนําไปสู่การสร้างอาชีพ
อาชี พด้ านความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการทํางานด้านการประดิ ษ ฐ์สิงของ
เครื องใช้ทีเน้น ความคิด สร้างสรรค์ โดยเน้น ความประณี ต สวยงามตามกระบวนการงานประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ตามภูมิปัญญาท้องถินและ
สากล เพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชีพด้ านพาณิชยกรรม เป็ นการวิเคราะห์งานหรื อกิจกรรมทีเป็ นการนําเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
ร่ วมกัน หรื อเปลียนสภาพเพือทีจะก่อให้เกิดคุณค่าทีสูงกว่าเดิม โดยในงานหรื อกิจกรรมด้านพาณิ ชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรื อบริ การ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์
อาชีพด้ านอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับงานการบริ หารจัดการด้วยการ
วางแผน ดําเนินการ เพือให้การทํางานประสบความสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล
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ความหมาย ความจําเป็ นในการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพในชุมชน สังคม ทีเหมาะสมกับ
ศักยภาพทัง ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ต่างๆ
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ ง การบรรจุหีบห่ อ การแปรรู ป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนันๆ การลําดับความสําคัญของอาชีพทีมี
ความเป็ นไปได้ เพือนําข้อมูลทีวิเคราะห์ไว้นาํ ไปปรึ กษาผูร้ ู้ การตัดสิ นใจเลือกอาชีพทีเหมาะสมกับตนเอง
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทัง ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละ
พืนที
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เน้น การสํารวจอาชี พ ในชุ มชน สังคม ประเทศ และภู มิ ภ าค ทวี ป ได้แ ก่ ทวี ป เอเซี ย ทวี ป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา แล้วนํามาวิเคราะห์ จัดกลุ่มอาชีพ รวมทังแลกเปลียน
เรี ยนรู้ซึงกันและกัน แล้วสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ดา้ นอาชีพของชุมชน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตดั สิ นใจเข้าสู่
อาชีพทีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ ง ผลงานปฏิบตั ิ สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในกระบวนการเรี ยนรู้ ความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ช่ องทางการเข้ าสู่ อาชีพ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กาทีเหมาะสมกับศักยภาพทัง ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมปิ ระเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที เพือ
การเข้าสู่อาชีพ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
การงานอาชีพ
.อธิบายความสําคัญ และความ .ความสําคัญ และความจําเป็ น
จําเป็ นในการประกอบอาชีพได้ ในการประกอบอาชีพ
.งานอาชีพในชุมชน สังคม
.อธิบาย วิเคราะห์ลกั ษณะ
ขอบข่ายกระบวนการผลิตงาน ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริ กา
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
ทวีปอัฟริ กา
- งานอาชีพด้านพาณิ ชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์
- งานอาชีพด้านอํานวยการ
และอาชีพเฉพาะ
.การจัดการงานอาชีพในชุมชน
.อธิบายการจัดการอาชีพใน
สังคม ประเทศ และภูมิภาค
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริ กา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
. การจัดการการผลิต
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- การวางแผน
- การจัดทําโครงการ
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที
- การใช้ทุน
ฯลฯ
. การจัดการการตลาด
- การกําหนดทิศทางการตลาด
- การหาความต้องการของ
ตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การกําหนดราคาขาย
- การทําบัญชีประเภทต่างๆ
ฯลฯ
.อธิบายคุณธรรม จริ ยธรรม ใน .คุณธรรม จริ ยธรรม
- ความรับผิดชอบ
การทํางานอาชีพ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณี ต
- ความขยัน
- ความซือสัตย์
ฯลฯ
.การอนุรักษ์พลังงาน และ
.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน
และสิงแวดล้อมในการทํางาน สิ งแวดล้อมในการทํางานอาชีพ
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป ภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ช่องทางการเข้าสู่
อาชีพ

การตัดสินใจเลือก
อาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
ทวีปอัฟริ กา
.ความจําเป็ นในการมองเห็น
.อธิบายความจําเป็ นในการ
ช่องทางการประกอบอาชีพ
มองเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง
.ความเป็ นไปได้ในการเข้าสู่
.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
อาชีพ
ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
- การลงทุน
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
- การตลาด
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีป
- กระบวนการผลิต
ยุโรป และทวีปอัฟริ กา เพือ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการ - การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
เข้าสู่อาชีพของตน
- การแปรรู ป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม
- ความรู้ความสามารถ
ฯลฯ
.ลําดับอาชีพโดยพิจารณาความ .การลําดับอาชีพและเหตุผล
เป็ นไปได้ของอาชีพ จํานวน
อาชีพ พร้อมทังให้เหตุผลในการ
ลําดับอาชีพทีเลือก
.ตัดสินใจเลือกอาชีพได้
.การตัดสินใจเลือกอาชีพ
เหมาะสมกับตนเอง
ตามศักยภาพ ด้าน คือ
- ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที
- ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิประเทศ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
และทําเลทีตังของแต่ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที
- ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา อช

ทักษะการประกอบอาชีพ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพทีตัดสินใจเลือกบนพืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด ทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยีทีเหมาะสม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม
ศักยภาพ ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ
การมีอยูม่ ีกิน
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับช่ องทางการเข้ าสู่ อาชีพ ดังนี คือ
ความจําเป็ นในการฝึ กทัก ษะอาชี พ กระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ที ใช้น วตกรรม
เทคโนโลยี ความหมาย ความสําคัญ ของการจัด การอาชี พ และระบบการจัด การเพือการเข้าสู่ อาชี พที
ตัดสิ นใจเลือก แหล่งเรี ยนรู้ในการฝึ ก การตัดสิ นใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึ ก การบันทึก รายงานการฝึ ก
ทักษะการประกอบอาชีพ
การทําแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็ นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน
ซึงเป็ นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนทีกําหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของ
พืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิด
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพือสู่ก ารมีอยู่มีกิน เป็ นผลสําเร็ จ โดยกําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ การ
ดําเนินงานทีจะดําเนินการไปตามแผนธุรกิจ
การจัดการการผลิตหรือการบริการ เป็ นการจัดการเกียวกับการควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนการ
ผลิตหรื อการบริ การ
การจั ด การการตลาด เป็ นการนํา ผลผลิ ต เข้า สู่ ต ลาด ซึ งดํา เนิ น การโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทําข้อมูลฐานลูกค้า และการกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้า
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผนงานและโครงการเข้าสู่ธุรกิจ
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สํารวจ วิ เคราะห์ทัก ษะที ต้องการฝึ ก แหล่งฝึ กและวิ ธีก ารฝึ ก กระบวนการผลิต กระบวนการ
การตลาดทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรี ยน การสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เป็ นการศึกษาปฏิบตั ิจริ งด้วยการทําแผนธุรกิจของชุมชน หรื อของผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ด้าน ได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการผลิต การ
จัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลองขึนมา เพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต
หรื อดําเนิ นการจริ งตามวิ ถีชีวิต เพือผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัด การธุ รกิ จอย่าง
แท้จริ ง
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ งจากผลงานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ การจัดทําแผน และโครงการ
ประกอบอาชีพ

263

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ทักษะการประกอบอาชีพ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในอาชีพทีตัดสินใจเลือกบนพืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาด ทีใช้นวตกรรม/เทคโนโลยีทีเหมาะสม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจ เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม
ศักยภาพ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการมีอยูม่ กี ิน
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ทักษะในการเข้าสู่
.อธิบาย ความจําเป็ นในการฝึ ก .ความจําเป็ นในการฝึ กทักษะ
อาชีพ
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต อาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดทีใช้
กระบวนการตลาดทีใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม เทคโนโลยี
. ความหมาย ความสําคัญของ
. อธิบาย ความหมาย
การจัดการอาชีพ
ความสําคัญของการจัดการ
อาชีพ และระบบการจัดการ
เพือการเข้าสู่อาชีพ
.แหล่งเรี ยนรู้ และสถานทีฝึ ก
.สํารวจแหล่งเรี ยนรู้ และ
สถานทีฝึ กทักษะเพือการเข้าสู่ อาชีพ
อาชีพ
.การวางแผนโดยกําหนดสิง
.วางแผนในการฝึ กทักษะ
ต่างๆดังนี
อาชีพ
- ความรู้และทักษะทีต้องฝึ ก
- วิธีการฝึ ก
- แหล่งฝึ ก
- วัน เวลาในการฝึ ก
ฯลฯ
.การฝึ กทักษะอาชีพ

264

ที

หัวเรือง

การทําแผนธุรกิจ
เพือการเข้าสู่อาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

.ฝึ กทักษะอาชีพตามแผนที
กําหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขันตอนการฝึ กทุกขันตอน

- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค
ตามศักยภาพ ด้าน ได้แก่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพืนที
. การกําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
เป้ าหมาย และ กลยุทธ์ ในการ
กําหนดแผนธุรกิจของชุมชน
3.การวางแผนปฏิบตั ิการ
.การจัดการเกียวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต
.การลดต้นทุนการผลิตหรื อ

.วิเคราะห์ชุมชนโดยการระดม
ความคิดเห็นของคนในชุมชน
และกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
รายได้ ค่านิยมของชุมชน
เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ตาม
ศักยภาพ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพืนที ศักยภาพของพืนที
ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

.วางแผนปฏิบตั ิการ
การจัดการการผลิต .จัดการเกียวกับการควบคุม
หรื อการบริ การ
คุณภาพ
.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต
.อธิบายขันตอนการลดต้นทุน

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

การบริ การ
การผลิตหรื อการบริ การ
.จัดทําแผนการจัดการการผลิต .การจัดทําแผนการจัดการการ
ผลิตหรื อการบริ การ
หรื อการบริ การ
.การจัดการการตลาด
การจัดการ
.จัดการการตลาดเพือนํา
- การโฆษณา
การตลาด
ผลผลิตเข้าสู่ตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจยั ตลาด
- การส่งเสริ มการขาย
- การทําข้อมูลฐานลูกค้า
- การกระจายสินค้า
.การจัดทําแผนการจัดการ
.จัดทําแผนการจัดการ
การตลาด
การตลาด
การขับเคลือนสร้าง .วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ .การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของแผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบตั ิการ
ธุรกิจ เพือเข้าสู่
.การพัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
.พัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
อาชีพ
.อธิบายขันตอนการขับเคลือน .ขันตอนการขับเคลือนการ
สร้างธุรกิจ
สร้างธุรกิจ
.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ .ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข
แนวทางแก้ไขทีเกิดจากการ
ขับเคลือนธุรกิจ
.ความสําคัญของการทํา
โครงการเข้าสู่
.อธิบายความสําคัญของการ
โครงการ ประกอบอาชีพ
อาชีพ
ทําโครงการประกอบอาชีพ
.ขันตอนการเขียนโครงการ
.เขียนโครงการ
.การเขียนแผนปฏิบตั ิการ
.เขียนแผนปฏิบตั ิการ
.การตรวจสอบโครงการ
.ตรวจสอบโครงการได้
ถูกต้องและเหมาะสม

จํานวน
(ชัวโมง)
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พัฒนาอาชีพให้ มอี ยู่มกี นิ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์ หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับการพัฒนาอาชีพเพียงพอต่อการดํารงชีวติ ดังนีคือ
ความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพ
ศักยภาพธุรกิจตนเอง ชุมชน ความจําเป็ นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์
ตําแหน่ งธุรกิจ (ระยะเริ มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกตําหรื อสูงขึ น) การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพบนเส้นทางของเวลา
การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด การกําหนดทิศทางการตลาด กําหนดเป้ าหมายการตลาด การกําหนด
กลยุทธ์สู่เป้ าหมายบนพืนฐานศักยภาพธุรกิจทีเป็ นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์กาํ หนดกิจกรรมแผนการพัฒนาการ
ตลาด
การจัด ทํ าแผนพัฒ นาการผลิตหรื อ การบริ ก าร การกําหนดคุ ณ ภาพผลผลิต หรื อการบริ ก าร การ
วิเคราะห์ทุนปั จจัยการผลิตหรื อการบริ การ การกําหนดเป้ าหมายการผลิต/บริ การ การกําหนดแผนกิจกรรม
พัฒนาระบบการผลิตหรื อการบริ การ
การพัฒ นาธุ รกิจเชิง รุ ก ความจําเป็ นและคุ ณ ค่าของธุ ร กิจ เชิงรุ ก การแทรกความนิ ย มเข้าสู่ค วาม
ต้องการแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค รู ปลักษณ์คุณภาพใหม่เพิมช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยูม่ ีกิน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป็ นการศึ ก ษาปฏิ บัติ จ ริ งด้ว ยการวิ เ คราะห์ ศ ัก ยภาพธุ ร กิ จ การจัด ทํา แผนพัฒ นาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรื อการบริ การ อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลองขึนมาหรื อพาไปศึกษาของจริ ง
เพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรื อดําเนิ นการจริ งตามวิถีชีวิต เพือผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้สามารถพัฒนาอาชีพให้มีอยูม่ ีกิน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ งจากผลงานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ การจัดทําแผน และโครงการพัฒนา
อาชีพให้มีอยู่ มีกิน
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
พัฒนาอาชีพให้ มอี ยู่มกี นิ จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
.
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
.ความหมาย ความสําคัญ ความ
ศักยภาพธุรกิจ
.อธิบายความหมาย
จําเป็ นในการพัฒนาอาชีพ
ความสําคัญ และความจําเป็ น
ของการพัฒนาอาชีพเพือการมี
อยูม่ ีกิน
.ความจําเป็ น และคุณค่าของ
. อธิบายความจําเป็ น และ
คุณค่าของการวิเคราะห์ศกั ยภาพ การวิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจ
ธุรกิจ
.การวิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจ
.วิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจใน
- ระยะเริ มต้น
ระยะต่าง ๆ
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกตําหรื อสูงขึน
.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
.วิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจตาม
ศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพ ศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตาม ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
แต่ละพืนที บนเส้นทางของเวลา ในแต่ละพืนที บนเส้นทางของ
เวลา
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

การจัดทําแผนพัฒนา
การตลาด

.กําหนดทิศทางการตลาด
.กําหนดเป้ าหมาย การตลาด

.การกําหนดทิศทางการตลาด
.การกําหนดเป้ าหมาย
การตลาด
.การกําหนดกลยุทธ์สู่
เป้ าหมาย
.การวิเคราะห์กลยุทธ์
.กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
.การกําหนดคุณภาพการผลิต
หรื อการบริ การ
.การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ
ผลิตหรื อการบริ การ
.การกําหนดเป้ าหมายการผลิต
หรื อการบริ การ
.การกําหนดแผนกิจกรรมการ
ผลิต
.การพัฒนาระบบการผลิต
หรื อการบริ การ
.ความจําเป็ น และคุณค่าของ
ธุรกิจเชิงรุ ก
.การแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

.กําหนดกลยุทธ์สู่เป้ าหมาย
.วิเคราะห์กลยุทธ์
.กําหนดกิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนา . อธิบายการกําหนดคุณภาพ
ผลผลิตหรื อการบริ การ
การผลิตหรื อการ
.วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิต
บริ การ
หรื อการบริ การ
.กําหนดเป้ าหมายการผลิตหรื อ
การบริ การ
.กําหนดแผนกิจกรรมการผลิต

การพัฒนาธุรกิจ
เชิงรุ ก

โครงการพัฒนา
อาชีพให้มีอยูม่ ีกิน

.พัฒนาระบบการผลิตหรื อการ
บริ การ
.อธิบายความจําเป็ น และคุณค่า
ของธุรกิจเชิงรุ ก
.อธิบายการแทรกความนิยมเข้า
สู่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง
.อธิบายการสร้างรู ปลักษณ์
คุณภาพสินค้าใหม่
.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมันคง
.วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
แผนต่างๆ
.เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ

.การสร้างรู ปลักษณ์คุณภาพ
สินค้าใหม่
.การพัฒนาอาชีพให้มีความ
มันคง (พออยู่ พอกิน มีรายได้)
.การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของแผนต่างๆ
.การเขียนโครงการการพัฒนา

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

อาชีพ
.ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของ .การตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ของโครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพ
.การปรับปรุ งแก้ไขโครงการ
.ปรับปรุ งโครงการพัฒนา
พัฒนาอาชีพ
อาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)
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และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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ช่ องทางการพัฒนาอาชีพ จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีป
อัฟริ กา ทีเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพือการพัฒนาอาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับช่ องทางพัฒนาอาชีพ ดังนี คือ
ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็ นของการพัฒนาอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะขอบข่ายการงาน
อาชีพ กระบวนการทํางาน การบริ หารจัดการของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา เพือการพัฒนาอาชีพ จากการ
งานอาชีพต่าง ๆ เช่น
อาชี พด้ านเกษตรกรรม เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการปลูกพืช เลียงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพือการเพิมผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมเพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชี พด้ านอุตสาหกรรม เป็ นการวิเคราะห์เกี ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานช่ าง ซึ ง
ประกอบด้วยการบํารุ งรักษา การติดตัง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพือนําไปสู่การสร้างอาชีพ
อาชี พด้ านความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการทํางานด้านการประดิ ษ ฐ์สิงของ
เครื องใช้ทีเน้น ความคิด สร้างสรรค์ โดยเน้น ความประณี ต สวยงามตามกระบวนการงานประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ตามภูมิปัญญาท้องถินและ
สากล เพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชีพด้ านพาณิชยกรรม เป็ นการวิเคราะห์งานหรื อกิจกรรมทีเป็ นการนําเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
ร่ วมกัน หรื อเปลียนสภาพเพือทีจะก่อให้เกิดคุณค่าทีสูงกว่าเดิม โดยในงานหรื อกิจกรรมด้านพาณิ ชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรื อบริ การ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์
อาชีพด้ านอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับงานการบริ หารจัดการด้วยการ
วางแผน ดําเนินการ เพือให้การทํางานประสบความสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ความหมาย ความจําเป็ นในการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพในชุมชน สังคม ทีเหมาะสมกับ
ศักยภาพทัง ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
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และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ต่างๆ
ได้แก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ ง การบรรจุหีบห่ อ การแปรรู ป และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ งแวดล้อม ความรู้ความสามารถของตนเองต่ออาชีพนันๆ การลําดับความสําคัญของอาชีพทีมี
ความเป็ นไปได้ เพือนําข้อมูลทีวิเคราะห์ไว้นาํ ไปปรึ กษาผูร้ ู้ การตัดสิ นใจเลือกอาชีพทีเหมาะสมกับตนเอง
โดยวิเคราะห์ความพร้อมของตนเอง ตามศักยภาพทัง ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละ
พืนที
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เน้น การสํารวจอาชี พ ในชุ มชน สังคม ประเทศ และภู มิ ภ าค ทวี ป ได้แ ก่ ทวี ป เอเซี ย ทวี ป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ ก า ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา และสิ งทีต้องการพัฒ นาทีสอดคล้องกับอาชีพของ
ตนเอง แล้วนํามาวิเคราะห์ รวมทังแลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกัน สรุ ปเป็ นองค์ความรู้สิงทีต้องการพัฒนา
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ ง ผลงานปฏิบตั ิ สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในกระบวนการเรี ยนรู้
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ช่ องทางการพัฒนาอาชีพ จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา ทีเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพือการพัฒนาอาชีพ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
.ความสําคัญ และความ
การงานอาชีพ
.อธิบายความสําคัญ และ
จําเป็ นในการพัฒนาอาชีพ
ความจําเป็ นในการพัฒนา
อาชีพ
.การพัฒนาอาชีพในชุมชน
.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน สังคม ประเทศ และภูมิภาค
ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
ภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
- งานอาชีพด้าน
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา เพือนํามาวิเคราะห์ เกษตรกรรม
- งานอาชีพด้าน
ในการพัฒนาอาชีพ
อุตสาหกรรม
- งานอาชีพด้าน
พาณิ ชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์
- งานอาชีพ ด้านอํานวยการ
และอาชีพเฉพาะ
.การพัฒนากระบวนการ
.อธิบายการจัดการในงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ จัดการงานอาชีพในชุมชน
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป สังคม ประเทศ และภูมิภาค
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ทวีปอัฟริ กา เพือนํามาวิเคราะห์ ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
ในการพัฒนาอาชีพ
. การจัดการการผลิต
- การวางแผน
- การจัดทําโครงการ
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที
- การใช้ทุน
ฯลฯ
. การจัดการการตลาด
- การกําหนดทิศทาง
การตลาด
- การหาความต้องการของ
ตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การกําหนดราคาขาย
- การทําบัญชีประเภทต่างๆ
ฯลฯ
.อธิบายคุณธรรม จริ ยธรรม
.คุณธรรม จริ ยธรรม
ในการพัฒนาอาชีพ
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณี ต
- ความขยัน
- ความซือสัตย์
ฯลฯ
.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน
.การอนุรักษ์พลังงาน และ
และสิงแวดล้อมในการพัฒนา สิ งแวดล้อมในการพัฒนา

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ช่องทางการพัฒนา
อาชีพ

การตัดสินใจเลือก
พัฒนาอาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา
.อธิบายความจําเป็ นในการ
มองเห็นช่องทางในการพัฒนา
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริ กา เพือ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนาอาชีพ

อาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
.ความจําเป็ นในการมองเห็น
ช่องทางเพือพัฒนาอาชีพ

.กําหนดวิธีการและขันตอน
การประกอบอาชีพโดย
พิจารณาความเป็ นไปได้ของ
การพัฒนาอาชีพ และจัดลําดับ
พร้อมทังให้เหตุผลในการ
ลําดับการพัฒนาอาชีพที
กําหนด
.ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ได้เหมาะสมกับตนเอง

.ความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนาอาชีพ
- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรู ป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม
- ความรู้ความ
สามารถ
ฯลฯ
.การกําหนดวิธีการพัฒนา
อาชีพพร้อมให้เหตุผล

.การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ตาม ศักยภาพ ได้แก่

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
- ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที
- ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ
- ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทําเลทีตังของแต่
ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของแต่ละพืนที
- ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที

จํานวน
(ชัวโมง)

277

คําอธิบายรายวิชา อช

ทักษะการพัฒนาอาชีพ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพทีตัดสินใจเลือกบนพืนฐานความรู้ กระบวนการ
ผลิต กระบวนการตลาดทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยีทีเหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิ จ เพือพัฒ นาอาชี พเข้าสู่
ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ความเข้มแข็ง
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับทักษะอาชีพทีต้องการพัฒนาอาชีพ ดังนีคือ
ความจําเป็ นในการฝึ กทักษะเพือพัฒนาอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ทีใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ความหมาย ความสําคัญของการจัดการเพือพัฒนาอาชีพ และระบบการจัดการเพือการพัฒนา
อาชีพ ทีตัดสินใจเลือก แหล่งเรี ยนรู้ในการฝึ ก วิธีการฝึ ก การตัดสินใจเลือกแหล่ง และวิธีการฝึ ก การบันทึก
รายงานการฝึ กทักษะการพัฒนาอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ความหมาย ความสําคัญของการจัดทํา และหรื อปรับปรุ งการจัดการอาชีพ
การทําแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็ นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน
ซึงเป็ นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนทีกําหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้
ค่านิยมของชุมชน ตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของ
พืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิด
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพือสู่ ค วามเข้มแข็ งเป็ นผลสําเร็ จ โดยกําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ การ
ดําเนินงานทีจะดําเนินการไปตามแผนธุรกิจ
การจัดการความเสียง เป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพและจัดการเกียวกับผลการดําเนินการในอดีตทีผ่าน
มาในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบนั เน้นยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลกําไร วิเคราะห์
คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์ วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะทําให้เกิด
ความเสียงในการประกอบอาชีพต้องจัดการแก้ปัญหาความเสียงนัน เพือความเข้มแข็งในอาชีพ
การจัดการการผลิต หรือการบริการ เป็ นการจัดการเกียวกับ การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต หรื อการบริ การ

278

การจั ด การการตลาด เป็ นการนํา ผลผลิ ต เข้า สู่ ต ลาด ซึ งดํา เนิ น การโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจยั ตลาด การส่งเสริ มการขาย การจัดทําข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผนและโครงการพัฒนาธุรกิจ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สํา รวจ วิ เ คราะห์ ทัก ษะที ต้อ งการพัฒ นาอาชี พ แหล่ ง ฝึ กและวิ ธี ก ารฝึ ก กระบวนการผลิ ต
กระบวนการตลาดทีใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรี ยนจากการฝึ กทักษะเพือการพัฒนาอาชีพโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
เป็ นการศึกษาปฏิบตั ิจริ งด้วยการทําแผนธุรกิจของชุมชน หรื อของผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสียง การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลองขึนมาหรื อพาไปศึกษาของจริ ง
เพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่างๆ เข้าสู่วิถีชีวิ ต หรื อดําเนิ นการจริ งตามวิถีชีวิต เพือผูเ้ รี ยนจะเกิ ด
ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริ ง
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ งจากผลงานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ การทําแผนงาน และโครงการพัฒนา
อาชีพ โดยการนําภูมิปัญญาในชุมชนมาประยุกต์ใช้
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ทักษะการพัฒนาอาชีพ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพทีตัดสินใจเลือกบนพืนฐานความรู้ กระบวนการ
ผลิต กระบวนการตลาดทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยีทีเหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิ จ เพือพัฒ นาอาชี พเข้าสู่
ตลาดการแข่งขันตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที
ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ความเข้มแข็ง
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
.ความจําเป็ นในการฝึ กทักษะ
ทักษะในการพัฒนา .อธิบายความจําเป็ นในการฝึ ก
กระบวนการผลิต กระบวนการ
อาชีพ
ทักษะ กระบวนการผลิต
ตลาดทีใช้ นวัตกรรม
กระบวนการตลาดทีใช้
เทคโนโลยีเพือพัฒนาอาชีพ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
.ความหมาย ความสําคัญของ
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ การจัดการอาชีพ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพือการพัฒนาอาชีพ
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
.แหล่งเรี ยนรู้ และสถานทีฝึ ก
.สํารวจแหล่งเรี ยนรู้ และ
สถานทีฝึ กทักษะในการพัฒนา อาชีพ
อาชีพ
.วางแผนในการฝึ กทักษะอาชีพ .การวางแผนโดยกําหนดสิง
ต่างๆดังนี
โดยพัฒนาต่อยอด และ
- ความรู้และทักษะทีต้องฝึ ก
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
- วิธีการฝึ ก
- แหล่งฝึ ก
- วัน เวลาในการฝึ ก
ฯลฯ
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

.การฝึ กทักษะอาชีพ
- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
.การวิเคราะห์ชุมชน
.วิเคราะห์ชุมชน
การทําแผนธุรกิจ
- จุดแข็ง
เพือการพัฒนาอาชีพ โดยการระดมความคิดเห็นของ
- จุดอ่อน
คนในชุมชน และกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม - โอกาส
ของชุมชน เป้ าหมาย และกลยุทธ์ - อุปสรรค
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
- ศักยภาพของ
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
ในแต่ละพืนที ศักยภาพของ
พืนที
พืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ
- ศักยภาพของพืนทีตาม
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ลักษณะภูมิอากาศ
ทําเลทีตังของแต่ละพืนที
- ศักยภาพของภูมิประเทศ
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ และทําเลทีตังของแต่ละพืนที
- ศักยภาพของศิลปะ
พืนที ศักยภาพของทรัพยากร
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
มนุษย์ในแต่ละพืนที และ
ชีวิตของแต่ละพืนที
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
- ศักยภาพของทรัพยากร
พอเพียง
มนุษย์ในแต่ละพืนที
.ฝึ กทักษะอาชีพตามแผนที
กําหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขันตอนการฝึ กทุกขันตอน

.วางแผนปฏิบตั ิการ

.การกําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
ในการกําหนดแผนพัฒนา
ธุรกิจของชุมชน
.การวางแผนปฏิบตั ิการ

จํานวน
(ชัวโมง)

281

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

การจัดการความเสียง

.วิเคราะห์ศกั ยภาพ และจัดการ
เกียวกับผลการดําเนินการใน
อดีตทีผ่านมา - ปี จนถึง
ปัจจุบนั

การจัดการการผลิต
หรื อการบริ การ

การจัดการการตลาด

เนือหา

.การวิเคราะห์ศกั ยภาพ และ
การจัดการความเสียงกับผลการ
ดําเนินงาน
- ประเภทสินค้า
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลกําไร
- คู่แข่งขัน
- ส่วนครองตลาด
- สมรรถนะของธุรกิจ
- สภาวะแวดล้อมภายใน จุด
แข็ง จุดอ่อน
- สภาวะแวดล้อมภายนอก
ด้านโอกาสและอุปสรรค
. อธิบายวิธีแก้ปัญหาความเสียง .การแก้ปัญหาความเสียง
เพือความมันคงของอาชีพ
.การวางแผนปฏิบตั ิการ
.สามารถวางแผนปฏิบตั ิการ
.การจัดการเกียวกับการ
.จัดการเกียวกับการควบคุม
ควบคุมคุณภาพ
คุณภาพ
.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
ในการผลิต
เทคโนโลยีในการผลิต
.การลดต้นทุนการผลิตหรื อ
.อธิบายขันตอนการลดต้นทุน
การบริ การ
การผลิตหรื อการบริ การ
.การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
.จัดทําแผนการผลิตหรื อการ
บริ การ
.จัดการการตลาดเพือนําผลผลิต .การจัดการการตลาด
- การโฆษณา
เข้าสู่ตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจยั ตลาด
- การส่งเสริ มการขาย
- การทําข้อมูลฐานลูกค้า

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

การขับเคลือนเพือ
พัฒนาธุรกิจ

โครงการพัฒนา
อาชีพ

ตัวชีวัด
.สามารถจัดทําแผนการจัดการ
การตลาด
.วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
แผนพัฒนาธุรกิจ
.พัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ

เนือหา
- การกระจายสินค้า
.การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
.การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของแผนพัฒนาอาชีพ
.การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ
.ขันตอนการขับเคลือน
แผนพัฒนาอาชีพ
.ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขทีเกิดจากการ
ขับเคลือนแผนธุรกิจ

.ขันตอนการขับเคลือน
แผนพัฒนาอาชีพ
.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขทีเกิดจากการ
ขับเคลือนแผนธุรกิจ
.อธิบายความสําคัญของการทํา .ความสําคัญของโครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพ
พัฒนาอาชีพ
.เขียนโครงการ
.ขันตอนการเขียนโครงการ
.เขียนแผนปฏิบตั ิการ
.การเขียนแผนปฏิบตั ิการ
.ตรวจสอบโครงการได้ถกู ต้อง .การตรวจสอบโครงการ
และเหมาะสม

จํานวน
(ชัวโมง)
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พัฒนาอาชีพให้ มคี วามเข้ มแข็ง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
ศึกษา และฝึ กทักษะเกียวกับการพัฒนาอาชีพ เพือให้ มคี วามเข้ มแข็ง ดังนี คือ
ความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพ
ศักยภาพธุรกิจตนเอง ชุมชน ความจําเป็ นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์
ตําแหน่งธุรกิจ (ระยะเริ มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกตําหรื อสูงขึน) การวิเคราะห์ธุรกิจศักยภาพ
ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ ละพืนที ศัก ยภาพของพืนทีตามลัก ษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที บนเส้นทางของเวลา
การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด การกําหนดทิศทางการตลาด กําหนดเป้ าหมายการตลาด การกําหนด
กลยุทธ์สู่เป้ าหมายบนพืนฐานศักยภาพธุรกิจทีเป็ นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์กาํ หนดกิจกรรมแผนการพัฒนาการ
ตลาด
การจัด ทํ าแผนพัฒ นาการผลิตหรื อ การบริ ก าร การกําหนดคุ ณ ภาพผลผลิต หรื อการบริ ก าร การ
วิเคราะห์ทุนปั จจัย การผลิต หรื อการบริ การ การกําหนดเป้ าหมายการผลิตหรื อการบริ การ การกําหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรื อบริ การ
การพัฒนาธุ รกิจเชิง รุ ก ความจําเป็ นและคุ ณ ค่าของธุ ร กิ จเชิ งรุ ก การแทรกความนิ ย มเข้าสู่ค วาม
ต้องการแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค รู ปลักษณ์ คุณภาพใหม่ เพิมช่องทางเข้าถึงลูกค้า
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป็ นการศึ ก ษาปฏิ บัติ จ ริ งด้ว ยการวิ เ คราะห์ ศ ัก ยภาพธุ ร กิ จ การจัด ทํา แผนพัฒ นาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรื อการบริ การ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุ ก อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลองขึ นมา
หรื อพาไปศึกษาของจริ งเพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรื อดําเนิ นการจริ งตามวิถี
ชีวิต เพือผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้สามารถพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม)
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พัฒนาอาชีพให้ มคี วามเข้ มแข็ง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ศักยภาพธุรกิจ
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ .ความหมาย ความสําคัญ
และความจําเป็ นของการพัฒนา และความจําเป็ นในการ
พัฒนาอาชีพ
อาชีพเพือความเข้มแข็ง
.อธิบายความจําเป็ น และคุณค่า .ความจําเป็ นของการ
ของการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ วิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจ
ธุรกิจ
.การวิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจ
.สามารถวิเคราะห์ตาํ แหน่ง
- ระยะเริ มต้น
ธุรกิจในระยะต่าง ๆ
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกตําหรื อสูงขึน
.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
.สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตาม
ศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
ในแต่ละพืนที ศักยภาพของ
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
พืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ของแต่ละพืนที ศักยภาพ
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ ของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่
พืนที ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที บนเส้นทาง ละพืนที ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
ของเวลา
พืนที บนเส้นทางของเวลา
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ที

หัวเรือง
การจัดทําแผนพัฒนา
การตลาด

ตัวชีวัด
.กําหนดทิศทางการตลาด
.กําหนดเป้ าหมาย การตลาด
.กําหนดกลยุทธ์สู่เป้ าหมาย
.วิเคราะห์กลยุทธ์

.กําหนดกิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนา .อธิบายการกําหนดคุณภาพ
การผลิตหรื อการ
ผลผลิตหรื อการบริ การ
บริ การ
.วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิต
หรื อการบริ การ
.กําหนดเป้ าหมายการผลิตหรื อ
การบริ การ
.กําหนดแผนกิจกรรมการผลิต
.พัฒนาระบบการผลิตหรื อการ
บริ การ
การพัฒนาธุรกิจ
.อธิบายความจําเป็ น และคุณค่า
เชิงรุ ก
ของธุรกิจเชิงรุ ก
.อธิบายการแทรกความนิยมเข้า
สู่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อย่างแท้จริ ง
.อธิบายการสร้างรู ปลักษณ์
คุณภาพสินค้าใหม่
.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง

เนือหา
.การกําหนดทิศทาง
การตลาด
.การกําหนดเป้ าหมาย
การตลาด
.การกําหนดกลยุทธ์สู่
เป้ าหมาย
.การวิเคราะห์กลยุทธ์
.กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
.การกําหนดคุณภาพการ
ผลิตหรื อการบริ การ
.การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ
ผลิตหรื อการบริ การ
.การกําหนดเป้ าหมายการ
ผลิตหรื อการบริ การ
.การกําหนดแผนกิจกรรม
.การพัฒนาระบบการผลิต
หรื อการบริ การ
.ความจําเป็ น และคุณค่าของ
ธุรกิจเชิงรุ ก
.การแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
.การสร้างรู ปลักษณ์คุณภาพ
สินค้าใหม่
.การพัฒนาอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง (พออยู่ พอกิน
มีรายได้ มีการออม)

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง
โครงการพัฒนา
อาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง

ตัวชีวัด

เนือหา

.วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
.การวิเคราะห์ความเป็ นไป
แผนต่าง ๆ
ได้ของแผนต่างๆ
.เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ .การเขียนโครงการการ
พัฒนาอาชีพ
.ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของ .การตรวจสอบความเป็ นไป
โครงการพัฒนาอาชีพ
ได้ของโครงการ
.ปรับปรุ งโครงการพัฒนาอาชีพ .การปรับปรุ งแก้ไข
โครงการพัฒนาอาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ช่ องทางการขยายอาชีพ จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กาทีเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพือการขยายอาชีพ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับช่ องทางการขยายอาชีพ ดังนี คือ
ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็ นของการขยายอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะขอบข่ายการงาน
อาชีพ กระบวนการทํางาน การบริ หารจัดการของอาชีพต่างๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพือการ
ขยายอาชีพจากการงานอาชีพต่างๆ เช่น
อาชี พด้ านเกษตรกรรม เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการปลูกพืช เลียงสัตว์ และการประมง ตาม
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพือการเพิมผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อมเพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชี พด้ านอุตสาหกรรม เป็ นการวิเคราะห์เกี ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานช่ าง ซึ ง
ประกอบด้วยการบํารุ งรักษา การติดตัง การประกอบ การซ่อมและการผลิตเพือนําไปสู่การสร้างอาชีพ
อาชี พด้ านความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นการวิ เคราะห์เกี ยวกับการทํางานด้านการประดิ ษ ฐ์สิงของ
เครื องใช้ทีเน้น ความคิด สร้างสรรค์ โดยเน้น ความประณี ต สวยงามตามกระบวนการงานประดิ ษฐ์และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ตามภูมิปัญญาท้องถินและ
สากล เพือนําไปสู่การสร้างงานอาชีพ
อาชีพด้ านพาณิชยกรรม เป็ นการวิเคราะห์งานหรื อกิจกรรมทีเป็ นการนําเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
ร่ วมกัน หรื อเปลียนสภาพเพือทีจะก่อให้เกิดคุณค่าทีสูงกว่าเดิม โดยในงานหรื อกิจกรรมด้านพาณิ ชยกรรม
ครอบคลุมลักษณะงานการตลาด งานการผลิตหรื อบริ การ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย์
อาชีพด้ านอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เป็ นการวิเคราะห์เกียวกับงานการบริ หารจัดการด้วยการ
วางแผน ดําเนินการ เพือให้การทํางานประสบความสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการประกอบอาชีพที
ใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ความหมาย ความจําเป็ นในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม ทีเหมาะสมกับศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละพืนที วิเคราะห์ค วามเป็ นไปได้ต่างๆ ได้แก่ การลงทุน การตลาด
กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรู ป และผลกระทบต่อชุมชนและสิ งแวดล้อม ความรู้
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ความสามารถของตนเองต่ ออาชี พนันๆ การลําดับความสําคัญของอาชี พทีมีค วามเป็ นไปได้ต่ อการขยาย
อาชี พ เพือนําข้อมูลที วิ เคราะห์ไว้น ําไปปรึ ก ษาผูร้ ู้ การตัด สิ น ใจขยายอาชี พ ที เหมาะสมกับตนเองตาม
ศัก ยภาพ ด้านได้แก่ ศัก ยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป็ นการสํารวจอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา แล้วนํามาวิเคราะห์ รวมทังแลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกัน สรุ ป
เป็ นองค์ความรู้เพือการขยายอาชีพ ของตน หรื อชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ ง ผลงานปฏิบตั ิ สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในกระบวนการเรี ยนรู้
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ช่ องทางการขยายอาชีพ จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกั ษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา ทีเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชนเพือการขยายอาชีพ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
.ความสําคัญ และความจําเป็ น
การงานอาชีพ
.อธิบายความสําคัญ และ
ความจําเป็ นในการขยายอาชีพ ในการขยายอาชีพ
.การขยายอาชีพในชุมชน
.อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการผลิตงานอาชีพใน ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ชุมชน สังคม ประเทศ และ
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
ภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
- งานอาชีพด้านเกษตรกรรม
ทวีปอัฟริ กา เพือนํามา
- งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
วิเคราะห์ขยายอาชีพ
- งานอาชีพด้าน
พาณิ ชยกรรม
- งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์
- งานอาชีพด้านอํานวยการ
และอาชีพเฉพาะ
.อธิบายการจัดการในงาน
.การขยายกระบวนการจัดการ
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ งานอาชีพในชุมชน สังคม
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริ กา
ทวีปอัฟริ กา เพือนํามา
. การจัดการการผลิต
วิเคราะห์ในการขยายอาชีพ
- การวางแผน
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- การจัดทําโครงการ
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
- การใช้แรงงาน
- การใช้สถานที
- การใช้ทุน
ฯลฯ
. การจัดการการตลาด
- การกําหนดทิศทาง
การตลาด
- การหาความต้องการของ
ตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การกําหนดราคาขาย
- การทําบัญชีประเภท
ต่างๆ
ฯลฯ
.คุณธรรม จริ ยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
.อธิบายคุณธรรม จริ ยธรรม
- ความประณี ต
ในการขยายอาชีพ
- ความขยัน
- ความซือสัตย์
ฯลฯ
.อธิบายการอนุรักษ์พลังงาน .การอนุรักษ์พลังงาน และ
และสิงแวดล้อมในการขยาย สิ งแวดล้อมในการขยายอาชีพ
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
และภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป ภูมิภาค ทวีป ได้แก่ ทวีป

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ช่องทางการขยาย
อาชีพ

การตัดสินใจเลือก
ขยายอาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริ กา ทวีปยุโรป และทวีป
อัฟริ กา
.อธิบายความจําเป็ นในการ
มองเห็นช่องทางในการขยาย
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง
.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค ทวีป
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริ กา เพือ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ใน
การขยายอาชีพ

เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริ กา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริ กา
.ความจําเป็ นในการมองเห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ

.กําหนดวิธีการและขันตอน
การขยายอาชีพโดยพิจารณา
ความเป็ นไปได้ของการขยาย
อาชีพ พร้อมทังให้เหตุผลใน
การขยายอาชีพทีเลือก
.ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ

.ความเป็ นไปได้ในการขยาย
อาชีพ
- การลงทุน
- การตลาด
- กระบวนการผลิต
- การขนส่ง
- การบรรจุหีบห่อ
- การแปรรู ป
- ผลกระทบต่อชุมชน และ
สภาพแวดล้อม
- ความรู้ความ สามารถ
ฯลฯ
.การกําหนดวิธีการและ
ขันตอนการขยายอาชีพพร้อม
ให้เหตุผล

.การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพืนทีได้เหมาะสมกับ
ตนเอง

ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพืนที

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา อช
ทักษะการขยายอาชีพ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการขยายอาชีพ เพือสร้างความมันคงบนพืนฐานความรู้ ใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงาน และโครงการ เพือขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพ
ของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ความมันคง
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับทักษะอาชีพทีต้องการขยายอาชีพ ดังนีคือ
ความจําเป็ นในการฝึ กทักษะอาชีพ เพือการขยายอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ทีใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี ความหมาย ความสําคัญของการจัด การอาชีพ เพือการขยายอาชีพ และระบบการ
จัดการเพือการขยายอาชีพทีตัดสินใจเลือก แหล่งเรี ยนรู้ในการฝึ ก การตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึ ก การ
บันทึกรายงาน การฝึ กทักษะการขยายอาชีพโดยพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และคํานึ งถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ความหมาย ความสําคัญของการจัดทําและหรื อปรับปรุ งการจัดการอาชีพ
การทําแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็ นแผนแม่บทในการประกอบการงานอาชีพของทุกคนในครอบครัว
ชุมชน ซึงเป็ นกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนทีกําหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
รายได้ ค่ านิ ย มของชุ มชน ตามศัก ยภาพ ด้านได้แก่ ศัก ยภาพของทรั พยากรธรรมชาติ ในแต่ ละพืนที
ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนทีและ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ความมันคงเป็ นผลสําเร็ จ โดยกําหนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ การ
ดําเนินงานทีจะดําเนินการไปตามแผนธุรกิจ
การจัดการความเสียง เป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
แต่ละพืนทีและจัดการเกียวกับผลการดําเนินการในอดีตทีผ่านมาในช่วงระยะเวลา - ปี จนถึงปั จจุบนั เน้น
ยอดขายของประเภทสิ นค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลกําไร วิเคราะห์คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วนครองตลาดสัมพันธ์
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วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะทําให้เกิดความเสี ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการ
แก้ปัญหาความเสียงนัน เพือความมันคงของอาชีพ
การขับเคลือนแผนธุรกิจ เป็ นการขับเคลือนแผนปฏิบตั ิการสู่ความสําเร็ จ โดยการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ของแผนปฏิบัติก าร การพัฒ นาแผนปฏิบตั ิ การ การจัด การความรู้ ขบั เคลือนแผนปฏิบตั ิ การสู่
ความสําเร็ จ
การจัดการการผลิต เป็ นการจัดการเกียวกับการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต การลดต้นทุนการผลิตหรื อการบริ การ
การจั ด การการตลาด เป็ นการนํา ผลผลิ ต เข้า สู่ ต ลาด ซึ งดํา เนิ น การโดยการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การวิจยั ตลาด การส่งเสริ มการขาย การจัดทําข้อมูลฐานลูกค้า ความสามารถกระจายสินค้าให้
ถึงลูกค้า
บัญชีธุรกิจ บัญชีธุรกิจจะเป็ นตัวควบคุมการดําเนินการด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บัญชีธุรกิจควร
มีบญ
ั ชีเกียวกับรายได้ – กําไร – รายจ่าย สภาพคล่องทางการเงิ น หนี สูญ ต้นทุนทางการเงิน สิ นทรัพย์ –
หนี สิน และการลงทุน
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผนและวางระบบพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ยังยืน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สํา รวจ วิ เ คราะห์ทัก ษะที จํา เป็ นต่ อ การขยายอาชี พแหล่ งฝึ กและวิ ธีก ารฝึ กกระบวนการผลิ ต
กระบวนการตลาด นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรี ยนจากการฝึ กทักษะเพือการขยายอาชีพโดยการ
พัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและคํานึงความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็ นการศึกษาปฏิบตั ิจริ งด้วยการทําแผนธุรกิจของชุมชน หรื อของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี ยง การขับเคลือนแผนธุรกิจ การจัดการผลิต การจัดการตลาด บัญชี
ธุรกิจ อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลองขึนมา หรื อพาไปศึกษาของจริ ง เพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่างๆ
เข้าสู่วิถีชีวิต หรื อดําเนิ นการจริ งตามวิถีชีวิต เพือผูเ้ รี ยนจะเกิดความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการ
ธุรกิจอย่างแท้จริ ง
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริ งจากผลงานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้การจัดทําแผน และโครงการขยาย
ธุรกิจ
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
ทักษะการขยายอาชีพ จํานวน 4 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในอาชีพ เพือสร้างความมันคงบนพืนฐานความรู้ ในกระบวนการ
ผลิตกระบวนการตลาด ทีใช้นวตกรรม เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอด
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงาน และโครงการ เพือขยายอาชีพเข้าสู่ตลาดการ
แข่งขัน ตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือสู่ความมันคง
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ทักษะในการขยาย
. อธิบายความจําเป็ นในการฝึ ก . ความจําเป็ นในการฝึ กทักษะ
อาชีพ
ทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต อาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดทีใช้
กระบวนการตลาดทีใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพือการ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพือการ
ขยายอาชีพ
ขยายอาชีพ
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ . ความหมาย ความสําคัญของ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ การจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพือการขยายอาชีพ การจัดการ
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
. แหล่งเรี ยนรู้ และสถานทีฝึ ก
. สํารวจแหล่งเรี ยนรู้ และ
อาชีพ
สถานทีฝึ กทักษะในการขยาย
อาชีพ
. วางแผนในการฝึ กทักษะอาชีพ . การวางแผนโดยกําหนดสิง
โดยพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ ต่างๆดังนี
- ความรู้และทักษะทีต้องฝึ ก
ภูมิปัญญา และคํานึงถึงความ
- วิธีการฝึ ก
หลากหลายทางชีวภาพ
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

.ฝึ กทักษะอาชีพตามแผนที
กําหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขันตอนการฝึ กทุกขันตอน

การทําแผนธุรกิจ
เพือการขยายอาชีพ

.วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความคิดเห็นของ
คนในชุมชน และกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
ของชุมชน เป้ าหมาย และกลยุทธ์
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพืนที ศักยภาพของ
พืนทีตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พืนที ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนที และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.วางแผนปฏิบตั ิการ

เนือหา
- แหล่งฝึ ก
- วัน เวลาในการฝึ ก
ฯลฯ
.การฝึ กทักษะอาชีพ
- การจดบันทึก
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ
ฯลฯ
.การวิเคราะห์ชุมชน
- จุดแข็ง
- จุดอ่อน
- โอกาส
- อุปสรรค
ตามศักยภาพ ด้านได้แก่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมิประเทศและทําเลทีตัง
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพืนที
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพืนที
.การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์ ในการ
กําหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชน
.การวางแผนปฏิบตั ิการ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

การจัดการความเสียง 1. รู้และเข้าใจหลักการและ
ขันตอนการจัดการ ความเสียง
2.วิเคราะห์ปัจจัยความเสียงทาง
ธุรกิจ
3. วางแผนการบริ หารความเสียง
(Risk Management Planning)

การจัดการการผลิต
หรื อการบริ การ

การจัดการการตลาด

.จัดการเกียวกับการควบคุม
คุณภาพ
.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต
.อธิบายขันตอนการลดต้นทุน
การผลิตหรื อการบริ การ
.จัดทําแผนการผลิตหรื อการ
บริ การ
.จัดการการตลาดเพือนําผลผลิต
เข้าสู่ตลาด

เนือหา
การจัดการความเสียง (Risk
Management)
1.ความหมาย
2.องค์ประกอบการจัดการ
ความเสียง
3.การ วิเคราะห์ปัจจัยความ
เสียงทางธุรกิจ
4. การประเมินความเสียง
5.การกําหนดมาตรการแก้ไข
และป้ องกันความเสียง
6. การ ประเมินผลของ
มาตรการแก้ไขและป้ องกัน
7. การวางแผนการบริ หาร
ความเสียง (Risk Management
Planning
8. การติดตามประเมินผลการ
บริ หารความเสียง
.การจัดการเกียวกับการ
ควบคุมคุณภาพ
.การใช้นวตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต
.การลดต้นทุนการผลิตหรื อ
การบริ การ
.การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
.การจัดการการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจยั ตลาด
- การส่งเสริ มการขาย

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

บัญชีธุรกิจ

การขับเคลือนธุรกิจ
เพือขยายอาชีพ

ตัวชีวัด

.จัดทําแผนการจัดการการตลาด
.อธิบายความสําคัญในการทํา
บัญชีธุรกิจ
.บอกประเภทของบัญชีประเภท
ต่างๆทีเกียวข้อง

.วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
แผนปฏิบตั ิการในการขยายธุรกิจ

เนือหา
- การทําข้อมูลฐานลูกค้า
- การกระจายสินค้า
.การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
.ความสําคัญในการทําบัญชี
ธุรกิจ
.ประเภทของบัญชีธุรกิจ
- ขันตอนการทําบัญชี
ประเภทต่างๆ
- บัญชีรับ-จ่าย
- บัญชีหนี สิน
- บัญชีการเงิน
- บัญชีสินทรัพย์
ฯลฯ
.การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของแผนปฏิบตั ิการในการ
ขยายธุรกิจ
.แผนปฏิบตั ิการขยายธุรกิจ

.พัฒนาแผนปฏิบตั ิการการขยาย
ธุรกิจ
.อธิบายขันตอนการขับเคลือน .ขันตอนการขับเคลือน
แผนปฏิบตั ิการเพือการขยาย
แผนปฏิบตั ิการเพือการขยาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ
โครงการขยายอาชีพ .อธิบายความสําคัญของการทํา .ความสําคัญของโครงการ
โครงการขยายอาชีพ
.เขียนโครงการ
.ขันตอนการเขียนโครงการ
.เขียนแผนปฏิบตั ิการ
.การเขียนแผนปฏิบตั ิการ
.ตรวจสอบโครงการได้ถกู ต้อง .การตรวจสอบโครงการ
และเหมาะสม

จํานวน
(ชัวโมง)
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พัฒนาอาชีพให้ มคี วามมันคง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ศึกษา และฝึ กทักษะเกียวกับการพัฒนาอาชีพ เพือให้ มคี วามมันคง ดังนี คือ
ความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพ
ศั ก ยภาพธุ ร กิจ ของตนเอง ชุ ม ชน ความจํา เป็ นและคุ ณ ค่ า ของการวิ เ คราะห์ ศ ัก ยภาพธุ ร กิ จ
การวิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจ (ระยะเริ มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกตําหรื อสูงขึ น) การวิเคราะห์
ธุรกิจตามศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ ละพืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืนที ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนทีบนเส้นทางของเวลา
การจัด ทํ า แผนพัฒ นาการตลาด การกํา หนดทิ ศทางการตลาด การกํา หนดเป้ าหมายการตลาด
การกําหนดกลยุทธ์สู่ เป้ าหมายบนพืนฐานศัก ยภาพธุ รกิ จ ที เป็ นอยู่ การวิ เคราะห์ก ลยุทธ์ก าํ หนดกิ จ กรรม
แผนการพัฒนาการตลาด
การจัด ทํ าแผนพัฒ นาการผลิตหรื อ การบริ ก าร การกําหนดคุ ณ ภาพผลผลิต หรื อการบริ ก าร การ
วิเคราะห์ทุนปั จจัย การผลิต หรื อการบริ การ การกําหนดเป้ าหมายการผลิตหรื อการบริ การ การกําหนดแผน
กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรื อการบริ การ
การพัฒ นาธุ ร กิจ เชิ ง รุ ก ความจํา เป็ นและคุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก การแทรกความนิ ย มเข้า สู่
ความต้องการแท้จริ งของผูบ้ ริ โภค รู ปลักษณ์คุณภาพใหม่ เพิมช่องทางเข้าถึงลูกค้า
ปฏิบัตกิ าร จัดทําแผน และโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป็ นการศึกษาปฏิบตั ิจริ งด้วยการวิเคราะห์ศกั ยภาพธุรกิจ การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด การจัดทํา
แผนพัฒนาการผลิต การพัฒนาธุรกิจเชิงรุ ก การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อาจสร้างสถานการณ์จาํ ลอง
ขึนมา หรื อพาไปศึกษาของจริ ง เพือฝึ กปฏิบตั ิและนําแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรื อดําเนิ นการจริ ง
ตามวิถีชีวิต เพือผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้สามารถพัฒนาอาชีพของตน หรื อชุมชน ให้มีความมันคง (พออยู่ พอ
กิน มีรายได้ มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ)
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ประเมินจากสภาพจริ งจากผลงานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ การจัดทําแผนและโครงการพัฒนา
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา อช
พัฒนาอาชีพให้ มคี วามมันคง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรื องานบริ การ สร้างรายได้พอเพียงต่อการ
ดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ศักยภาพธุรกิจ
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ .ความหมาย ความสําคัญ และ
และความจําเป็ นของการพัฒนา ความจําเป็ นของการพัฒนา
อาชีพ
อาชีพ เพือให้มีความมันคง
.อธิบายความจําเป็ น และคุณค่า
.ความจําเป็ นของการวิเคราะห์
ของการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
ศักยภาพธุรกิจ
ธุรกิจ
.วิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจใน
.การวิเคราะห์ตาํ แหน่งธุรกิจ
ระยะต่าง ๆ
- ระยะเริ มต้น
- ระยะสร้างตัว
- ระยะทรงตัว
- ระยะตกตําหรื อสูงขึน
.การวิเคราะห์ธุรกิจตาม
.วิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ
ศักยภาพ ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ด้านได้แก่ ศักยภาพของ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
ละพืนที ศักยภาพของพืนที
พืนที ศักยภาพของพืนทีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ ตามลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิประเทศและทําเลทีตังของแต่ ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ทําเลทีตังของแต่ละพืนที
ละพืนที ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
ของแต่ละพืนที ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืนที พืนที ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพืนทีบน
บนเส้นทางของเวลา
เส้นทางของเวลา
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ที

หัวเรือง
การจัดทําแผนพัฒนา
การตลาด

ตัวชีวัด
.กําหนดทิศทางการตลาด
.กําหนดเป้ าหมายการตลาด
.กําหนดกลยุทธ์สู่เป้ าหมาย

.วิเคราะห์กลยุทธ์
.กําหนดกิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
การจัดทําแผนพัฒนา .อธิบายการกําหนดคุณภาพ
ผลผลิตหรื อการบริ การ
การผลิตหรื อการ
.สามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ
บริ การ
ผลิตหรื อการบริ การ
.กําหนดเป้ าหมายการผลิตหรื อ
การบริ การ
.กําหนดแผนกิจกรรมการผลิต
.พัฒนาระบบการผลิตหรื อการ
บริ การได้
การพัฒนาธุรกิจเชิง .อธิบายความจําเป็ น และคุณค่า
รุ ก
ของธุรกิจเชิงรุ ก
.อธิบายการแทรกความนิยมเข้า
สู่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง
.อธิบายการสร้างรู ปลักษณ์
คุณภาพสินค้าใหม่
.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มี
ความมันคง

โครงการพัฒนา
อาชีพให้มีความ

เนือหา
.การกําหนดทิศทางการตลาด
.การกําหนดเป้ าหมายการตลาด
.การกําหนดกลยุทธ์สู่
เป้ าหมาย
.การวิเคราะห์กลยุทธ์
.กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาด
.การกําหนดทุนการผลิตหรื อ
การบริ การ
.การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ
ผลิตหรื อการบริ การ
.การกําหนดเป้ าหมายการผลิต
หรื อการบริ การ
.การกําหนดแผนกิจกรรม
.การพัฒนาระบบการผลิตหรื อ
การบริ การ
.ความจําเป็ น และคุณค่าของ
ธุรกิจเชิงรุ ก
.การแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

.สร้างรู ปลักษณ์คุณภาพสินค้า
ใหม่
.การพัฒนาอาชีพให้มีความ
มันคง เข้มแข็ง ยังยืน (พออยู่
พอกิน มีรายได้ มีการออม และ
มีทุนในการขยายอาชีพ)
.วิเคราะห์ความเป็ นไปไของ
.การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
แผนการตลาดและการผลิตหรื อ ของแผนการตลาดและการผลิต

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง
มันคง

ตัวชีวัด

เนือหา

หรื อการบริ การ
การบริ การ
.เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ .การเขียนโครงการการพัฒนา
อาชีพ
ได้
.ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของ .การตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ของโครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพ
.ปรับปรุ งโครงการพัฒนาอาชีพ .การปรับปรุ งโครงการพัฒนา
อาชีพ

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําชีแจงสาระทักษะการดําเนินชีวติ
. เอกสาร “สาระทักษะการดําเนินชีวิต” ประกอบด้วย สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ผังมโนทัศน์ มาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และรายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
. ให้สถานศึกษาทีจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช
นําไปพิจารณาประกอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
. นําไปใช้จดั กระบวนการการเรี ยนรู้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษา และให้ผเู้ รี ยนได้คุณภาพตามผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวังกําหนด
. คําอธิบายรายวิชาแต่ละระดับ จัดทําตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ระดับและผลการเรี ยนรู้ที
คาดหวัง โดยให้ครู และผูเ้ กียวข้องมีความเข้าใจขอบข่ายของรายวิชานันๆ ดังนันในแต่ละคําอธิบายรายวิชา
ได้มีการกําหนดชือรายวิชา จํานวนหน่วยกิต ระดับการศึกษา การศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิ การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล ซึงครู สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการเรี ยนรู้ได้
. สาระทักษะการดําเนินชีวติ ประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู้ทีเน้นเกียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปศึกษา โดยแต่ละระดับเน้น ดังนี
. เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษาเน้นความพอเพียงในครอบครัว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเน้นความพอเพียงในการประกอบอาชีพ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นความ
พอเพียงในชุมชน
. สุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา เน้นอวัยวะภายใน อวัยวะภายนอก การ
วางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพโดยทัวไป โรคติดต่อ ยาสามัญประจําบ้าน สารเสพติด ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ทักษะชีวิตเพือการคิด ระดับมัธยมศึกษาตอนเน้นโครงสร้างร่ างกาย การออกกําลังกาย
สารอาหาร โรคระบาดต่างๆ ยาสมุนไพร และทักษะชีวิตเพือการสือสาร สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นระบบต่างๆ ของร่ างกาย ปัญหาเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ การเสริ มสร้างสุขภาพ โรคทีถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม การใช้ยาอย่างปลอดภัย ผลกระทบจากสารเสพติด และทักษะชีวิตเพือสุขภาพจิต
. ศิลปศึกษา ระดับประถมศึกษาเน้นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ พืนบ้าน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเน้นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ไทย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์ สากล
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เป็ นสาระเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุ ขศึกษา พลศึกษา ความปลอดภัยในการดําเนิ นชีวิต
การมีศิลปะและสุนทรี ยภาพ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พืนบ้าน ไทย และสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี
มาตรฐานที .1 มีความรู้ความเข้าใจ เจตคติทีดีเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ ประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติทีดีเกียวกับการดูแล ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
มาตรฐานที .3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดีเกียวกับศิลปะและสุนทรี ยภาพ
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา

ร่ างกายของเรา อวัยวะภายใน ภายนอก
การวางแผนครอบครั วและพัฒนาการทางเพศ

แนวคิด หลักการ ความหมาย
ความสําคัญของปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอเพียงในครอบครัว

การดูแลสุ ขภาพ
มาตรฐานที 4.
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที 4.
สุ ขศึกษา พลศึ กษา

โรคติดต่อ
ยาสามัญประจําบ้าน

นําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว

สารเสพติด

ทักษะการดําเนินชีวิต

ความปลอดภัยในทรั พย์สิน
ทักษะชีวิตเพือการคิด

ทัศนศิลป์ พืนบ้าน
ดนตรี พนบ้
ื าน
นาฏศิลป์ พืนบ้าน

มาตรฐานที 4.
ศิลปศึกษา
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาการของร่ างกายทังโครงสร้างภายใน
และอวัยวะต่างๆ

แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

การดูแลรักษาสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกาย
และสุ ขภาพทางเพศ
มาตรฐานที 4.
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที 4.
สุ ขศึกษา พลศึ กษา

สารอาหาร
โรคระบาดต่างๆ

สร้ างเครื อข่ายดําเนิ นชีวิตแบบพอเพียง

ยาแผนโบราณและสมุนไพร

ทักษะการดําเนินชีวิต

การป้ องกันสารเสพติด
ทักษะชีวิตเพือการสือสาร

ทัศนศิลป์ ไทย
ดนตรี ไทย
นาฏศิลป์ ไทย

มาตรฐานที 4.
ศิลปศึกษา
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ปั ญหาเพศศึกษา

แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ
ชุมชนพอเพียง
การแก้ปัญหาชุมชน

มาตรฐานที 4.
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที 4.
สุ ขศึกษา พลศึ กษา

อาหารและโภชณาการ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ
โรคทีถ่ายทอดทางพันธุ กรรม

สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง

ปลอดภัยจากการใช้ยา

สถานการณ์ของโลกกับความพอเพียง

ทักษะการดําเนินชีวิต

ผลกระทบจากยาเสพติด
ทักษะชีวิตเพือสุ ขภาพจิ ต

ทัศนศิลป์ สากล
ดนตรี สากล
นาฏศิลป์ สากล

มาตรฐานที 4.
ศิลปศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ ทคาดหวั
ี
ง
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มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติทีดีเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
. อธิบายแนวคิด
รู้ เข้าใจ ตระหนัก และ
. อธิบายแนวคิด
รู้ เข้าใจ ยอมรับ เห็น
. อธิบายแนวคิด
รู้ เข้าใจ ยอมรับ เห็น
เห็นคุณค่าปรัชญาของ หลักการ ความหมาย
หลักการ ความหมาย
คุณค่าปรัชญาของ
หลักการ ความหมาย
คุณค่าปรัชญาของ
ความสําคัญของปรัชญา
ความสําคัญของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ ความสําคัญของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
ยอมรับ ประยุกต์ใช้ ใน
สามารถประยุกต์ใช้ ใน เศรษฐกิจพอเพียงได้
สามารถประยุกต์ใช้ ใน เศรษฐกิจพอเพียงได้
. บอกแนวทางในการ
. บอกแนวทางในการ การประกอบอาชีพและมี . บอกแนวทางในการ ชุมชน และ มีคุม้ กันใน
ครอบครัว และมี
การดําเนินชีวิต และการ นําปรัชญาเศรษฐกิจ
ภูมิคุม้ กันในการดําเนิน นําปรัชญาเศรษฐกิจ
ภูมิคุม้ กันในการดําเนิน นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ อยูร่ ่ วมกันในครอบครัว พอเพียงไปประยุกต์ใช้
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ชีวิตของตนเอง
ชีวิตของตนเองและ
ในการประกอบอาชีพ
ในการดําเนินชีวิต
ชุมชน และสังคม อย่าง ในชุมชน
ครอบครัว และชุมชน
ครอบครัวอย่างมี
. เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิ
. เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิ สันติสุข สร้างความ
. เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิ อย่างมีความสุข
ความสุข
ตามหลักเศรษฐกิจ
ตามหลักเศรษฐกิจ
ตามหลักเศรษฐกิจ
ร่ วมมือในการพัฒนา
พอเพียง
พอเพียง
พอเพียง
ชุมชน ท้องถิน
. ปฏิบตั ิตนเป็ น
. แนะนํา ส่งเสริ ม
. แนะนํา ส่งเสริ มให้
แบบอย่างในการดําเนิน
สมาชิกในครอบครัวและ
สมาชิกในครอบครัวเห็น
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ชุมชนให้เห็นคุณค่าและ
คุณค่าและนําไปปฏิบตั ิ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
นําไปปฏิบตั ิในการ
ในการดําเนินชีวิต
ชุมชน
ดําเนินชีวติ
. เผยแพร่ หลักปรัชญา
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ชุมชน เห็นคุณค่าและ
นําไปปฏิบตั ิในการ
ดําเนินชีวติ
. มีส่วนร่ วมในชุมชน
ในการปฏิบตั ิตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
. สามารถนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้
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มาตรฐานที .2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจคติทีดีเกียวกับการดูแล ส่งเสริ มสุขภาพพลานามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายธรรมชาติการ รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
1.ปฏิบตั ิตนในการดูแล
. อธิบายธรรมชาติการ รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม เจตคติทีดี มี เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ จริ ยธรรม เจตคติทีดี มี และสร้างเสริ ม
จริ ยธรรม เจตคติทีดี มี เจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ได้ ทักษะในการดูแล และ ของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ทักษะในการดูแล และ พฤติกรรมสุขภาพทีดีจน
ทักษะในการดูแลและ
สร้างเสริ มการมี
เป็ นกิจนิสยั
อย่างถูกต้อง
สร้างเสริ มการมี
2. บอกหลักการดูแลและ สร้างเสริ มการมี
2.ป้ องกันและหลีกเลียง
พฤติกรรมสุขภาพทีดี
. บอกหลักการดูแลและ พฤติกรรมสุขภาพทีดี
พฤติกรรมสุขภาพทีดี
สร้างเสริ มพฤติกรรม
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสยั
พฤติกรรมเสียงต่อ
สร้างเสริ มพฤติกรรม
ปฏิบตั ิเป็ นกิจนิสยั
สุขภาพทีดีของตนเองและ ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสยั
สุขภาพทีดีของตนเอง
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียง ครอบครัว
วางแผนพัฒนาสุ ขภาพ สุขภาพด้วยกระบวน
ตลอดจนป้องกัน
และครอบครัว
3. ป้ องกันและหลีกเลียง ดํารงสุ ขภาพของตนเอง การทักษะชีวิต
ต่อสุ ขภาพ ตลอดจน
พฤติกรรมเสียงต่อ
. ปฏิบตั ิตนในการดูแล ส่ งเสริมสุ ขภาพ
พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ และครอบครัว ตลอดจน 3.แนะนําการปฏิบตั ิตน
สุ ขภาพและดํารงชีวติ
เกียวกับการดูแลสุขภาพ
และสร้างเสริ ม
และความปลอดภัยด้วย สนับสนุนให้ ชุมชนมี
พลานามัยและสภาพ
ของตนเองและ
พฤติกรรมสุขภาพทีดีจน แวดล้อมทีดีในชุมชน
กระบวนการทักษะชีวติ ส่ วนร่ วมในการส่ งเสริม และการหลีกเลียง
ครอบครัวอย่างมี
เป็ นกิจนิสยั
4. แนะนําการปฏิบตั ิตน ด้ านสุ ขภาพพลานามัย พฤติกรรมเสียงต่อ
ความสุ ข
สุขภาพและความ
. ป้ องกันและหลีกเลียง
เกียวกับการดูแลและ
และพัฒนา
ปลอดภัยแก่ครอบครัว
พฤติกรรมเสียงต่อ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียง สภาพแวดล้อมทีดี
และผูอ้ ืน
สุขภาพและความ
ต่อสุขภาพแก่ครอบครัว
4. วางแผนพัฒนาสุขภาพ
ปลอดภัยด้วย
และผูอ้ ืน
และดํารงสุขภาพของ
กระบวนการ
5. ปฏิบตั ิตนในการดูแล
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ทักษะชีวิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
สุขอนามัยและสร้าง
เสริ มพฤติกรรมสุขภาพที
ดีของตนเอง รวมทัง
สภาพแวดล้อมในชุมชน
จนเป็ นกิจนิสยั

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ตนเองและครอบครัว
5. ปฏิบตั ิตนในการดูแล
สุขภาพอนามัยและ
สิ งแวดล้อมในชุมชน
6. ส่งเสริ มให้ชุมชนมี
ส่วนร่ วมในการดูแล
สุขภาพอนามัยและ
สิ งแวดล้อม
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มาตรฐานที . มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีดี เกียวกับศิลปะและสุนทรี ยภาพ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความหมายของ
1. อธิบายความหมายของ รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
ธรรมชาติ ความงามและ
ธรรมชาติ ความงามและ จริ ยธรรม ชืนชม เห็น
จริ ยธรรม ชืนชม เห็น
ความไพเราะของ
คุณค่าความงาม ความ
คุณค่าความงาม ความ ความไพเราะของ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ไพเราะ ธรรมชาติ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ไพเราะ ธรรมชาติ
นาฏศิลป์ ไทย
สิ งแวดล้อมทาง
นาฏศิลป์
สิ งแวดล้อม ทาง
2. อธิบายความรู้พนฐาน
ื
2. อธิบายความรู้พนฐาน
ื
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ของทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ พืนบ้ าน และ ของทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ ไทย และ
นาฏศิลป์ พืนบ้าน
สามารถวิเคราะห์วิพากษ์ นาฏศิลป์ ไทย
สามารถวิเคราะห์
3. สร้างสรรค์ผลงาน
วิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่าง 3. สร้างสรรค์ผลงาน โดย วิจารณ์ ได้อย่าง
ใช้ความรู้พนฐาน
ื
ด้าน เหมาะสม
โดยใช้ความรู้พนฐาน
ื
ด้าน
เหมาะสม
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ พืนบ้าน
นาฏศิลป์ ไทย
4. ชืนชม เห็นคุณค่าของ
4. ชืนชม เห็นคุณค่าของ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ พืนบ้าน
นาฏศิลป์ ไทย
5. วิเคราะห์ วิพากษ์
5. วิเคราะห์ วิพากษ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
1. อธิบายความหมายของ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม
ธรรมชาติ ความงามและ
จริ ยธรรม ชืนชม เห็น
คุณค่าความงาม ความ
ความไพเราะของทัศนศิลป์
ไพเราะ ธรรมชาติ
ดนตรี และนาฏศิลป์ สากล
สิ งแวดล้อมทาง
2. อธิบายความรู้พนฐาน
ื
ของทัศนศิลป์ ดนตรี และ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ สากล
นาฏศิลป์ สากล และ
สามารถวิเคราะห์วิพากษ์ 3. สร้างสรรค์ผลงาน โดย
ื
ด้าน
วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้พนฐาน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ สากล
4. ชืนชม เห็นคุณค่าของ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ สากล
5. วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์งาน ด้านทัศนศิลป์
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์
พืนบ้าน
6. อนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์
พืนบ้าน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์ ไทย
.อนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์ ไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ดนตรี และนาฏศิลป์ สากล
6. อนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาด้านทัศนศิลป์
ดนตรี และนาฏศิลป์ สากล
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รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการดําเนินชีวติ
มาตรฐาน
ที
.1
.
.

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
หน่ วย
รหัส
หน่ วย
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
กิต
รายวิชา
กิต
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
ทช
ทช
พอเพียง
พอเพียง
สุขศึกษา
สุขศึกษา
ทช
ทช
พลศึกษา
พลศึกษา
ทช
ศิลปศึกษา
ทช
ศิลปศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส
หน่ วย
รายวิชา
รายวิชา
กิต
เศรษฐกิจ
ทช
พอเพียง
สุขศึกษา
ทช
พลศึกษา
ทช
ศิลปศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา ทช

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุก ต์ใช้ในครอบครั ว และมี
ภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุ ข
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนีคือ
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ แนวทางการดําเนิ นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ตนเองและครอบครัว เพือให้เป็ นคนมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้ กัน มีความรู ้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ดําเนิ นชีวิตของตนเองอย่างมีความสุ ข
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื อมโยงเข้ากับความรู ้ และ
ประสบการณ์ โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง สภาพจริ ง สื อทุ กประเภท การอภิ ปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่า ง
ผูเ้ รี ยนและภูมิปัญญา นํามาทดลอง และฝึ กปฏิบตั ิ ประเมินผลและวางแผนประยุกต์ใช้ในชีวิต
การวัดและประเมินผล
ประเมิ น ความรู ้ ความเข้าใจ ความคิ ด เห็ น ชิ นงาน ผลงาน โดย วิ ธีก ารทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั ิจริ ง และประเมินสภาพจริ ง
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในครอบครัว และมี
ภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุ ข
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
1 ความพอเพียง
รู ้เข้าใจประวัติ ความเป็ นมา
ประวัติ ความเป็ นมา
5
ความหมาย แนวคิด หลักการ ปรัชญา ความหมาย แนวคิด หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
35
. แนวทางในการนําปรัชญา
2 ครอบครัวพอเพียง . อธิบายแนวทางในการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวติ ของ
ในวิถีชีวิตของตนเองครอบครัว
ตนเองและครอบครัว
2. การดําเนินชีวิตตามปรัชญา
. ปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
.รายรับ – รายจ่ายของตนเอง
. วิเคราะห์สภาพรายรับรายจ่ายของ
และครอบครัว
ครอบครัวได้
.การวางแผนการใช้จ่ายของ
.วางแผนการจัดทําบันทึกรายรับ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่าง ตนองและครอบครัว
เป็ นระบบ
. การลดรายจ่าย เพิมรายได้
.อธิบายวิธีการลดรายจ่ายและเพิม
จากกรณี ต่าง ๆ เช่น
รายได้ของครอบครัว
-การประหยัด อดออม
-การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
-การปฏิบตั ิตนเป็ นผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
. ให้คาํ แนะนํา สมาชิกในครอบครัว
เห็นคุณค่าและนําไปประยุกต์ใช้การ
ดําเนิ นชีวติ ได้

เนือหา
.หลักในการให้คาํ แนะนํา
สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่า
ของการนําเอาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน การดําเนิ น
ชีวิต

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา ทช

สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติทีดี มีทกั ษะในการดูแลและสร้างเสริ มการมีพฤติ กรรมสุ ขภาพที ดี
ปฏิบตั ิ เป็ นกิ จนิ สัยตลอดจนป้ องกันพฤติ กรรมเสี ยงต่ อสุ ข ภาพและดํารงชี วิตของตนเองและครอบครั วอย่างมี
ความสุ ข และสามารถนําไปประกอบอาชีพด้านการบริ การด้านสุ ขภาพได้
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกียวกับสุ ขศึกษา พลศึกษา ดังนีคือ
สุ ขศึกษา พลศึกษา เรื องเกียวกับ ร่ างกายของเรา การวางแผนของคนในครอบครั ว และพัฒนาการทาง
เพศ หลัก การดู แลสุ ข ภาพ โรคติ ดต่ อ ยาสามัญ ประจําบ้าน สารเสพติด อันตราย ความปลอดภัย ในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ทักษะชีวิตเพือการคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหา เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม มีเจต
คติทีดี สามารถดูแลสุ ขภาพ พลานามัย สร้ างเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพที ดี มีสรรถภาพทางกายและทางจิ ต
ป้ องกันโรคได้ ปฏิบตั ิเป็ นกิจนิ สยั ดํารงสุ ขภาพทีดีและประยุกต์ใช้ในการดําเนิ น ชี วิตของตนเองและครอบครัว
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีความสุ ข การนําการบริ การด้านสุ ขภาพไปประกอบอาชีพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาเอกสาร สื อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิ ปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ศึกษาจากสภาพจริ ง สาธิ ต ทดลอง
ฝึ กปฏิบตั ิ ค้นคว้า สรุ ป บันทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จัดทําชินงาน/ผลงาน จัดแสดงนิ ทรรศการ ศึกษาดู
งาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ชินงาน ผลงาน โดยวิธีการ ทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบประเมิน
การปฏิบตั ิจริ ง และประเมินสภาพจริ ง
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติทีดี มีทกั ษะในการดูแลและสร้างเสริ มการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที ดี
ปฏิบตั ิ เป็ นกิ จนิ สัยตลอดจนป้ องกันพฤติ กรรมเสี ยงต่ อสุ ข ภาพและดํารงชี วิตของตนเองและครอบครั วอย่างมี
ความสุ ข
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ร่ างกายของเรา
. อธิบายวัฏจักรของชีวติ มนุษย์ได้
. วัฏจักรของชีวิตมนุษย์
8
อย่างถูกต้อง
. อธิบายโครงสร้าง หน้าทีและการ
. โครงสร้าง หน้าที และ การ
ทํางานของอวัยวะภายนอกและภายใน ทํางานของอวัยวะสําคัญของ
ทีสําคัญของร่ างกายได้อย่างถูกต้อง
ร่ างกาย
- อวัยวะภายนอก ได้แก่
ผิวหนัง หู ตา คอ จมูก ฟัน
ผม เล็บ ฯลฯ
- อวัยวะภายใน ได้แก่
หัวใจ ปอด กระเพาะ ลําไส้
ตับ ไต ฯลฯ
3. อธิบายวิธีการดูแลรักษา ป้ องกัน
3. การดูแล รักษาป้ องกันความ
ความผิดปกติของอวัยวะสําคัญของ
ผิดปกติของอวัยวะสําคัญของ
ร่ างกายได้อย่างถูกต้อง
ร่ างกาย
. การวางแผนชีวิตและ
. วิเคราะห์ตนเอง และวางแผนการ
การวางแผน
16
ครอบครัว
ดําเนิ นชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
ครอบครัวและ
- การวางแผนชีวิต
พัฒนาการทางเพศ
- การเลือกคู่ครอง
- การปรับตัวในชีวติ สมรส
- การตังครรภ์ การมีบุตร
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
2.อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพทีดี
ระหว่างพ่อแม่ลกู และวิธีการสื อสาร
เรื องเพศในครอบครัว

การดูแลสุ ขภาพ

3. บอกพัฒนาการทางเพศในแต่ละ
ช่วงวัย
4. บอกวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
1. วิเคราะห์และอธิบายเกียวกับ
สารอาหาร

เนือหา
และการเลียงดูบุตร
2. ปั ญหาและสาเหตุความ
รุ นแรงในครอบครัว
. การสร้างสัมพันธภาพทีดี
ระหว่างพ่อแม่ลกู และคู่สามี
ภรรยา (การสื อสารเรื องเพศใน
ครอบครัว)
. พัฒนาการทางเพศในแต่ละ
ช่วงวัย
. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1. สารอาหารทีจําเป็ นต่อร่ างกาย
- คาร์ โบไฮเดรต
- ไขมัน
- โปรตีน
- วิตามินและเกลือแร่
- นํา
2. ปฏิบตั ิตนในการเลือกบริ โภคอาหาร 2. หลักโภชนาการ
ตามหลักโภชนาการ
- การเลือกบริ โภคอาหารให้
ครบ 5 หมู่
3. อธิบายหลักการดูแลสุ ขภาพ
3. หลักการดูแลสุ ขภาพ
เบืองต้นได้
เบืองต้น
- การรับประทานอาหาร
- การพักผ่อน
- การออกกําลังกาย
- การจัดการอารมณ์
- การขับถ่าย

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

4 โรคติดต่อ

ตัวชีวัด

เนือหา

- การตรวจสุขภาพประจําปี
4. อธิบายคุณค่าและประโยชน์ของการ 4. คุณค่าและประโยชน์ของ
การออกกําลังกาย
ออกกําลังกายได้อย่างถูกต้อง
5. หลักและวิธีการออกกําลัง
5. อธิบายหลักและวิธีการออก
กายเพือสุ ขภาพ
กําลังกายเพือสุ ขภาพที
- อบอุ่นร่ างกายและผ่อนคลาย
ถูกต้องและปลอดภัย
- ระยะเวลาในการออก
6. ปฏิบตั ิตนในการออก
กําลังกาย (นานเพียงพอและ
กําลังกายรู ปแบบต่าง ๆ ได้
ต่อเนื อง)
อย่างเหมาะสมและเป็ น
- จํานวนครังต่อสัปดาห์
ประจําสมําเสมอ
- ความหนักในการ
ออกกําลังกาย
6. กิจกรรมนันทนาการรู ปแบบ
7. อธิบายประเภทและรู ปแบบ
ต่าง ๆ
ของกิจกรรมนันทนาการได้
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
อย่างถูกต้อง
- ลีลาศ
- อ่านหนังสือ
- ปลูกต้นไม้
- ทัศนศึกษา
ฯลฯ
โรคติดต่อ สาเหตุ อาการ
อธิบายเกียวกับโรคติดต่อ สาเหตุ
อาการ การป้ องกัน และการรักษาได้ การป้ องกันและการรักษา
- โรคไข้หวัดใหญ่
อย่างถูกต้อง
- โรคตาแดง
- โรคผิวหนัง
- โรคฉี หนู
ฯลฯ

จํานวน
(ชัวโมง)

6
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ที

หัวเรือง

5 ยาสามัญประจํา
บ้าน

ตัวชีวัด
. อธิบายถึงหลักและวิธีการใช้ยา
สามัญประจําบ้านได้อย่างถูกต้อง
2. บอกถึงอันตรายจากการใช้ยาและ
ความเชือทีผิดเกียวกับการใช้ยา
. บอกความหมาย ประเภท
และลักษณะของสารเสพติด

เนือหา

1.หลักและวิธีการใช้
ยาสามัญประจําบ้าน
2. อันตรายจากการใช้ยา และ
ความเชือทีผิด
6 สารเสพติด
1. ประเภทของสารเสพติด
-ประเภทกดระบบประสาท
-ประเภทกระตุน้ ระบบ
ประสาท
-ประเภทหลอนระบบ
ประสาท
2. บอกถึงอันตรายจากสารเสพติดทัง 2. อันตราย และการป้ องกัน
ต่อตนเองครอบครัวและสังคม
สารเสพติด
อันตรายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนใน
7 ความปลอดภัยใน บอกอันตรายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนใน
ชีวิตประจําวันและแนวทาง
ชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตประจําวันพร้อม
ป้ องกันแก้ไข
แนวทางป้ องกันแก้ไข
- อันตรายทีอาจเกิดขึนในบ้าน
- อันตรายทีอาจเกิดขึนจากการ
เดินทาง
- อันตรายจากภัยธรรมชาติ
8 ทักษะชีวิตเพือการ . บอกความหมายและความสําคัญของ . ความหมาย/ความสําคัญของ
คิด
ทักษะชีวิตได้ทงั ประการ
ทักษะชีวิต
. บอกทักษะชีวิตทีจําเป็ นได้อย่างน้อย . ทักษะชีวิตทีจําเป็ น ประการ
ประการ
.1 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
. ประยุกต์ใช้ทกั ษะชีวิตใน
.2 ทักษะการคิดอย่างมี
ชีวิตประจําวันของตนเองครอบครัว
วิจารณญาณ
และการทํางาน
.3 ทักษะการตัดสิ นใจ
. แนะนําผูอ้ ืนในการนําทักษะชีวิตมา
.4 ทักษะการแก้ปัญหา

จํานวน
(ชัวโมง)
6

6

6
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ที

หัวเรือง

อาชีพงานบริ การ
ด้านสุ ขภาพ

ตัวชีวัด

เนือหา

ประยุกต์ใช้กบั ครอบครัวและการ
ทํางานชีวิตประจําวัน
. ประวัติและทีมาของการ
. อธิบายประวัติและทีมาของการ
บริ การด้านสุ ขภาพ
บริ การด้านสุ ขภาพได้
- ประวัติการนวดแผนไทย
. อธิบายและการเลือกใช้วิธีการนวด
- ประเภทของการนวดแผน
แผนไทย
. สามารถบอกถึงแหล่งเรี ยนรู ้การนวด ไทย
. วิธีการนวดแผนไทยแบบ
แผนไทย
ต่างๆ เช่น การกด การบีบ การ
ทุบ การคลึง ฯลฯ
. แหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้ การ
นวดแผนไทย

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชืนชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พืนบ้าน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม นําการผลิตเครื อง
ดนตรี พนบ้
ื านไปเป็ นแนวทางการประกอบอาชีพได้
ศึกษา เรียนรู้ เกียวกับศิลปศึกษา ดังนีคือ
ทัศนศิ ลป์ พืนบ้าน ความหมาย ความสํา คัญ ความเป็ นมา ทัศนศิลป์ ในการดําเนิ นชีวิต ทัศนศิลป์ ที
เกียวข้องกับธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีเป็ นต้นกําเนิ ดของงานทัศนศิลป์ พืนบ้าน การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
การอนุ รักษ์ ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานของทัศนศิลป์ ท้องถิน
ดนตรีพนบ้
ื าน ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา วิวฒั นาการของดนตรี ประเภทต่ างๆ คุ ณค่ าความ
งาม ความไพเราะของดนตรี พนบ้
ื าน การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุ รักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ทางด้านดนตรี ของท้องถิน การผลิตเครื องดนตรี พนบ้
ื าน
นาฏศิ ลป์ พืนบ้ าน ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ คุ ณ ค่ า ความงามของนาฏศิลป์
พืนบ้าน การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุ รักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึก ษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ สื อ ทุ ก ประเภท และแหล่งเรี ยนรู ้ ฝึ กจินตนาการ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั ิ ทัศนศึก ษา กิ จกรรมค่ าย ฯลฯ ให้เ ห็ นคุ ณ ค่ าและชืนชมความงาม ของ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และการอนุ รักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี สิ งแวดล้อม ของทัศนศิลป์ พืนบ้าน
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ชินงาน ผลงาน โดย วิธีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชื นชม เห็ นคุ ณค่ าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อม ทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ พืนบ้าน สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม นําการผลิตเครื อง
ดนตรี พนบ้
ื านไปเป็ นแนวทางการประกอบอาชีพได้
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
ทัศนศิลป์ พืนบ้าน . อธิบายความหมาย ความสําคัญ . ความหมาย ความสําคัญ ความ
ความเป็ นมาของทัศนศิลป์ พืนบ้าน เป็ นมาของทัศนศิลป์ พืนบ้าน
. อธิบายรู ปแบบในการนํา จุด
. รู ปแบบและวิธีการนํา จุด เส้น สี
เส้น สี แสง – เงา รู ปร่ าง และ
แสง – เงา รู ปร่ างและรู ปทรงมา
รู ปทรงมาจินตนาการสร้างสรรค์ จินตนาการสร้างสรรค์ประกอบให้
ประกอบให้เป็ นงานทัศนศิลป์
เป็ นงานทัศนศิลป์ พืนบ้าน
พืนบ้าน
.อธิบายรู ปแบบและวิวฒั นาการ
.รู ปแบบและวิวฒั นาการของงาน
ในเรื องของงานทัศนศิลป์ พืนบ้าน ทัศนศิลป์ พืนบ้านในด้าน
ต่างๆ
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปั ตยกรรม
- ภาพพิมพ์
. อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์
4.รู ปแบบและความงามของ
วิจารณ์รูปแบบและความงามของ ทัศนศิลป์ พืนบ้านกับความงามตาม
งานทัศนศิลป์ พืนบ้านทีเกิดจาก
ธรรมชาติทีเกียวกับรู ปร่ าง รู ปทรง
ความงามตามธรรมชาติ
เส้น สี แสง-เงาและจุดของต้นไม้
ดอกไม้ กิงไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ตอ
ไม้ ทะเล แม่นาํ ลําธาร ภูเขา กรวด
หิ น ดิน
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
5.สามารถจินตนาการ และอธิบาย
วิธีการนําความงามจากธรรมชาติ
ให้ออกมาเป็ นความงามทาง
ทัศนศิลป์ พืนบ้านอย่างง่าย ๆ

ดนตรี พนบ้
ื าน

เนือหา

.ความงามและความซาบซึงของ
งานทัศนศิลป์ พืนบ้านทีเกิดจากเส้น
สี จุด แสงเงา รู ปร่ าง และรู ปทรง ที
เกิดจากการเลียนแบบ ลอกแบบ มา
จากธรรมชาติ
.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ .รู ปแบบและความงามของงาน
รู ปแบบและคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ พืนบ้านทีเกิดจาก
ทัศนศิลป์ พืนบ้านในเรื องต่าง ๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
- ความงามทีเกิดจากความคิด
ทีนําวัตถุหรื อวัสดุ สิ งของต่าง ๆ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ทีนําวัตถุ
เข้ามาเสริ มแต่งร่ างกายมนุษย์
หรื อสิ งของต่าง ๆ เข้ามาเสริ มแต่ง
- ความคิดสร้างสรรค์ทีนําวัตถุ
ร่ างกายมนุษย์
หรื อวัสดุสิงของต่าง ๆ มาตกแต่งที
- ความงามของทีอยูอ่ าศัย และ อยูอ่ าศัย สถานที และสิ งแวดล้อม
สถานทีสิ งแวดล้อมทีนําวัตถุ หรื อ
วัสดุสิงของต่าง ๆ เข้ามาตกแต่ง
.อธิบายคุณค่า ความสําคัญความ .คุณค่าความสําคัญของความดีงาม
ดีงามของวัฒนธรรม ประเพณี
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และความ
และความสวยงามของโบราณวัตถุ สวยงามของโบราณวัตถุและ
และโบราณสถานของท้องถิน
โบราณสถานในท้องถินทีเราเกิด
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ
. ความหมาย ความสําคัญ ความ
ประวัติความเป็ นมาและ
เป็ นมาและวิวฒั นาการของเครื อง
วิวฒั นาการของเครื องดนตรี
ดนตรี พนบ้
ื านประเภทต่างๆ
พืนบ้านชนิ ดต่าง ๆ
.อธิบายลักษณะและประเภทของ .ลักษณะและประเภทของเครื อง
เครื องดนตรี พนบ้
ื านประเภทต่าง ๆ ดนตรี พนบ้
ื านประเภทต่าง ๆ
.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ .คุณค่าของความงามและความ
คุณค่าของความงามและความ
ไพเราะของเครื องดนตรี และเพลง

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

นาฏศิลป์ พืนบ้าน

ตัวชีวัด

เนือหา

ไพเราะของดนตรี และเพลงพืนบ้าน
4.อธิบาย ประวัติ ความเป็ นมา
ของภูมิปัญญาทางดนตรี และเพลง
พืนบ้าน
5.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่าของความรักและความหวง
แหน ตลอดจนร่ วมสื บสาน การ
ถ่ายทอดของภูมิปัญญาท้องถินทาง
ดนตรี พนบ้
ื าน
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของ
การแสดง นาฏศิลป์ พืนบ้านของ
ภาคต่าง ๆ
.แสดงความคิดเห็นและความรู ้สึก
เกียวกับการแสดงพืนบ้านประเภท
ต่าง ๆ
.อธิบายวิธีการเลือกชมการแสดง
นาฏศิลป์ พืนบ้านทีตนสนใจ เพือ
สร้างความสุ ขและประโยชน์ใน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
ลักษณะและการแสดงของ
นาฏศิลป์ พืนบ้านเบืองต้น
.ฝึ กปฏิบตั ิขนพื
ั นฐานในการนํา
ภาษาท่าทางและนาฏยศัพท์ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
6.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

พืนบ้าน
4. ประวัติความเป็ นมาของภูมิ
ปั ญญาทางดนตรี และเพลงพืนบ้าน
5. คุณค่า ความรักหวงแหนและ
ตัวอย่างภูมิปัญญาตลอดจนการ
ร่ วมกิจกรรมถ่ายทอดของภูมิ
ปั ญญา
ทางดนตรี และเพลงพืนบ้าน
.ความหมาย ความสําคัญความ
เป็ นมา และวิวฒั นาการของ
นาฏศิลป์ พืนบ้านภาคต่างๆ
. ความคิดเห็นและความรู ้สึก
เกียวกับการแสดงนาฏศิลป์ พืนบ้าน
ประเภทต่างๆ
.วิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์
พืนบ้าน เพือสร้างความสุ ขและ
ประโยชน์ต่อตนเอง
.ความรู้พนฐานเกี
ื
ยวกับลักษณะ
และการแสดงของนาฏศิลป์
พืนบ้าน
.ภาษา ท่าทาง และนาฎยศัพท์

6.คุณค่าความสําคัญของนาฏศิลป์

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

อาชีพการผลิต
เครื องดนตรี
พืนบ้าน

ตัวชีวัด
คุณค่าความสําคัญของนาฏศิลป์
พืนบ้านของภาคต่าง ๆ
ทีเกียวกับวัฒนธรรมประเพณี\
7.อธิบายแนวทางการอนุ รักษ์
นาฏศิลป์ พืนบ้าน วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
. อธิบายคุณลักษณะของเครื อง
ดนตรี พนบ้
ื าน
. บอกแนวทางการประกอบอาชีพ
ผลิตเครื องดนตรี พนบ้
ื าน
. ขันตอนและวิธีการผลิตเครื อง
ดนตรี พนบ้
ื าน
. สามารถบอกช่องทางการ
จําหน่ าย

เนือหา
พืนบ้านของภาค ต่าง ๆ ที
เกียวกับวัฒนธรรมประเพณี
7.การอนุ รักษ์นาฏศิลป์ พืนบ้าน
ของภูมิปัญญาท้องถิน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
. ลักษณะอาชีพการผลิตเครื อง
ดนตรี พนบ้
ื านเช่น ขลุ่ย กลองยาว
แคน กลองกับ
. แนวทางขันตอนและวิธีการผลิต
เครื องดนตรี พนบ้
ื าน
. ช่องทางการจําหน่ าย

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
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คําอธิบายรายวิชา ทช
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และมีภูมิคุม้ กันในการดําเนิ นชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุ ข
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ ใช้ เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนีคือ
ความเป็ นมา ความหมาย หลักการ แนวคิด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพือการประกอบอาชีพ การ
วางแผนการประกอบอาชีพ การสร้างเครื อข่ายเพือการดําเนิ นชีวิตอย่างพอเพียง เพือให้เป็ นคนมีเหตุผล
พอประมาณ มีภูมิคุม้ กัน มีความรู ้ และมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ การดําเนิ นชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุ ข
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื อมโยงเข้ากับความรู ้ และ
ประสบการณ์ โดยศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง สภาพจริ ง สื อทุ กประเภท การอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
การทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิ ประเมินผลและวางแผนประยุกต์ในชีวิต
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ชินงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั ิจริ ง และประเมินสภาพจริ ง
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คําอธิบายรายวิชา ทช
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิ ต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ยอมรั บ เห็ นคุ ณค่ า ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน การประกอบ
อาชีพและมีภูมิคุม้ กันในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุ ข
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
4
.ความเป็ นมา ความหมาย
1 ความพอเพียง
อธิบายความเป็ นมา ความหมาย
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักการแนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
.การแสวงหาความรู ้
1
2 ประกอบอาชีพ
1.นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
.หลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงกับ
อย่างพอเพียง
พอเพียงไปใช้ในการจัดการ
การจัดการทรัพยากรทีมีอยูข่ อง
ทรัพยากรทีมีอยูข่ องตนเอง
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ครอบครัว ชุมชน
2.กําหนดแนวทางและปฏิบตั ิตนใน .หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงกับการประกอบอาชีพ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
1.สามารถวางแผนในการประกอบ 1.การวางแผนประกอบอาชีพ ตาม
การวางแผน
อาชีพทีเหมาะสมกับตนเองได้อย่าง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบอาชีพ
น้อย อาชีพ
แบบพอเพียง
2.การวางแผน และจัดทําโครงงาน .โครงการและแผนงานประกอบ
การประกอบอาชีพ ตามแผนงานที อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
พอเพียง
. สามารถนําความรู ้มาใช้เป็ นฐาน . แนวทางการประกอบอาชีพให้
ในการประกอบอาชีพ
ประสบความสําเร็ จ
. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

338

ที

หัวเรือง
สร้างเครื อข่าย
ดําเนิ นชีวติ แบบ
พอเพียง

ตัวชีวัด

เนือหา

ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของชุมชน .การส่ งเสริ ม เผยแพร่ ขยายผลงาน
การปฏิบตั ิตาม หลักปรัชญาของ
ในการประกอบอาชีพและการ
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน
ดําเนิ นชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
ทีประสบผลสําเร็ จในระดับสากล
เศรษฐกิจพอเพียง
.การสร้างเครื อข่ายการประกอบ
อาชีพและการดําเนิ นชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.กระบวนการขับเคลือนเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน
(ชัวโมง)
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สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและเจตคติทีดี มีทกั ษะในการดูแล และสร้างเสริ มการมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
ทีดี ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิ สยั หลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยและ
สภาพแวดล้อมทีดีในชุมชน และสามารถเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรู ปสมุนไพรได้
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ สุ ขศึกษา พลศึกษา ดังนีคือ
สุ ขศึกษา พลศึกษา เกียวกับเรื องพัฒนาการของร่ างกาย การดูแลรักษาสุ ขภาพ สารอาหาร โรคระบาด
ยาแผนโบราณและสมุนไพร การป้ องกันสารเสพติด ทักษะชี วิตเพือการสื อสาร เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มี
เจตคติทีดี และสามารถดูแลสุ ขภาพ พลานามัย สร้างเสริ มพฤติ กรรมสุ ข ภาพทีดี มีสรรถภาพทางกายและทาง
จิต ป้ องกันโรคได้ ปฏิบตั ิเป็ นกิจนิ สยั ดํารงสุ ขภาพทีดีและประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชี วิตของตนเอง ครอบครัว
ชุ มชนได้อ ย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีค วามสุ ข มี ส่วนร่ วม
ในการส่ งเสริ มสุ ข ภาพ พลานามัยและ
สิ งแวดล้อมทีดีในชุมชน การเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรู ปสมุนไพรในชุมชน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาเอกสาร สื อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิ ปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ศึกษาจากสภาพจริ ง สาธิ ต ทดลอง
ฝึ กปฏิบตั ิ ค้นคว้า สรุ ป บันทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จัดทําชินงาน/ผลงาน จัดแสดงนิ ทรรศการ ศึกษาดู
งาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ตรวจสอบ ชินงาน/ผลงานและประเมิน การปฏิบตั ิ จริ ง โดยวิธีการทดสอบ
สังเกต สัมภาษณ์ ประเมินสภาพจริ ง
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและเจตคติทีดี มีทกั ษะในการดูแล และสร้างเสริ มการมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที ดี ปฏิ บัติ จ นเป็ นกิ จ นิ สั ย หลี ก เลี ยงพฤติ ก รรมเสี ยงต่ อ สุ ข ภาพ ตลอดจนส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพพลานามัย และ
สภาพ แวดล้อมทีดีในชุมชน และสามารถเลือกประกอบอาชีพจากการแปรรู ปสมุนไพรได้
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
1.อธิบายโครงสร้าง หน้าที การทํางาน 1.โครงสร้ าง หน้า ที การ
1 พัฒนาการของ
10
ทํา งาน และการดูแ ลรั ก ษา
ของระบบอวัยวะสําคัญของร่ างกาย
ร่ างกาย
ระบบต่ า ง ๆที สํา คัญ ของ
ระบบได้อย่างถูกต้อง
ร่ า งกาย ระบบ
2.ปฏิบตั ิตนในการดูแลรักษาและ
- ระบบผิวหนัง
ป้ องกันอาการผิดปกติของระบบอวัยวะ
- ระบบกล้ามเนื อ
สําคัญ ระบบได้อย่างถูกต้อง
- ระบบกระดูก
- ระบบไหลเวียนโลหิ ต
- ระบบหายใจ
2. พัฒนาการและการ
3. อธิบายพัฒนาการและการ
เปลียนแปลงตามวัยด้านร่ างกาย
เปลียนแปลงตามวัยของมนุษย์
จิตใจ อารมณ์ สังคม
ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา
สังคม สติปัญญาได้อย่าง
- วัยทารก
ถูกต้อง
- วัยเด็ก
- วัยรุ่ น
- วัยผูใ้ หญ่
- วัยชรา
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ที

หัวเรือง

2

การดูแลรักษา
สุ ขภาพ

ตัวชีวัด
1. อธิบายประโยชน์ของการออกกําลัง
กายและโทษของการขาด
การออกกําลังกาย
2. อธิบายรู ปแบบและวิธีการออกกําลัง
กายเพือสุ ขภาพ

3. ระบุการเปลียนแปลงเมือเข้าวัยหนุ่ ม
สาว

4. อธิบายวิธีการหลีกเลียงพฤติกรรมที
นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การล่วง
ละเมิดทางเพศและการตังครรภ์ทีไม่พึง
ประสงค์

จํานวน
(ชัวโมง)
. หลักการดูแลสุ ขภาพเบืองต้น 20
การดูแลสุ ขภาพตามหลัก อ
ได้แก่ อาหาร อากาศ อารมณ์
อุจจาระ อนามัย
. การออกกําลังกาย รู ปแบบ
และวิธีออกกําลังกายเพือ
สุ ขภาพ
-ประโยชน์และโทษของการ
ออกกําลังกาย
-รู ปแบบและวิธีการออก
กําลังกายเพือสุ ขภาพ
-การเดินเร็ ว
-การวิงเหยาะ
-การขีจักรยาน
-การเล่นโยคะ
-เต้นแอโรบิค
-ว่ายนํา
ฯลฯ
3. สุ ขภาพทางเพศ
- การคุมกําเนิด
- การท้องไม่พร้อม
- การทําแท้ง
- การติดเชือ HIVS
. พฤติกรรมทีนําไปสู่การล่วง
ละเมิดทางเพศ การมี
เพศสัมพันธ์ และการตังครรภ์ที
ไม่พึงประสงค์
เนือหา
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ที

3

4

5

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- การเปลียนแปลงเมือเข้าสู่
5. อธิบายวิธีการดูแลสุ ขภาพทางเพศที
เหมาะสมและไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาทาง วัยหนุ่ มสาว
- การป้ องกันและหลีกเลียง
เพศ
พฤติกรรมเสี ยงต่อการล่วง
ละเมิดทางเพศและการตังครรภ์
ทีไม่พึงประสงค์
สารอาหาร
. วิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพทีเกิดจากการ . ปั ญหาสุ ขภาพทีเกิดจากการ
บริ โภคอาหารทีไม่ถกู หลักโภชนาการ บริ โภคอาหารไม่ถกู หลัก
โภชนาการ
- ภาวะทุพโภชนาการ
- ภาวะโภชนาการเกินอาหาร
. ปริ มาณความต้องการ
. บอกปริ มาณสารอาหารทีร่ างกาย
ต้องการตามเพศ วัย และสภาพร่ างกาย สารอาหารตาม เพศ วัย และ
. อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพือ สภาพร่ างกาย
. วิธีการประกอบอาหารเพือคง
รักษาคุณค่าของสารอาหาร
คุณค่าของสารอาหาร
โรคระบาด
อธิบายสาเหตุ อาการ การป้ องกันและ สาเหตุ อาการ การป้ องกันและ
การรักษา โรคทีเป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพ การรักษา โรคทีเป็ นปั ญหา
ได้อย่างถูกต้อง
สาธารณสุ ข
- โรคไข้เลือดออก
- โรคมาลาเรี ย
- โรคไข้หวัดนก โรคซาร์
- โรคอหิ วาตกโรค
ฯลฯ
ยาแผนโบราณและ . บอกหลักและวิธีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง . หลักและวิธีการใช้ยา
สมุนไพร
- ยาแผนโบราณ
- ยาสมุนไพร

จํานวน
(ชัวโมง)

6

6
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ที

6

หัวเรือง

การป้ องกัน
สารเสพติด

อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั

ตัวชีวัด
. อธิบายอันตรายจากการใช้ยา
ประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
. อธิบายปั ญหา สาเหตุ ประเภทและ
ชนิ ดของสารเสพติด และการป้ องกัน
แก้ไข
. บอกลักษณะอาการของผูต้ ิดสารเสพติด
. อธิบายอันตราย วิธีการป้ องกันและ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อสารเสพติด
. อธิบายปั ญหา สาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติ
. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี ยงทีจะนําไปสู่
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. อันตรายจากการใช้ยา
1.ปั ญหา สาเหตุ ประเภทและ
ชนิ ดของสารเสพติด และการ
ป้ องกันแก้ไข
2. ลักษณะอาการของผูต้ ิดสารเสพติด
3. อันตราย การป้ องกันและการ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อ
สารเสพติด
. ปั ญหา สาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และภัย
ธรรมชาติ
2. การป้ องกันอันตรายและ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงทีจะ
นําไปสู่ความไม่ปลอดภัยจาก
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และภัย
ธรรมชาติ
. เทคนิ ค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอด
เมือเผชิญอันตรายและ
สถานการณ์คบั ขัน
. การปฐมพยาบาลเมือได้รับ
อันตรายจากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั
และภัยธรรมชาติ

. บอกเทคนิ ค วิธีการขอความ
ช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดเมือเผชิญ
อันตรายและสถานการณ์คบั ขันได้อย่าง
เหมาะสม
. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเมือได้รับ
อันตรายจากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ได้อย่าง
ถูกต้อง
ทักษะชีวิตเพือการ .บอกความหมายและความสําคัญของ
.ความหมาย ความสําคัญ ของ
สื อสาร
ทักษะชีวิต (Life Skill) ได้ทงั ประการ ทักษะชีวิต 10 ประการ

6

10

344

ที

หัวเรือง

อาชีพแปรรู ป
สมุนไพร

ตัวชีวัด

เนือหา

. บอกทักษะชีวิตทีจําเป็ นได้อย่างน้อย
ประการ
. ประยุกต์ใช้กระบวนการทักษะชีวติ
ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4.แนะนําผูอ้ ืนในการนําทักษะการ
แก้ปัญหาในครอบครัวและการ
ทํางาน
. อธิบายสมุนไพรกับบทบาททาง
เศรษฐกิจได้
. อธิบายรู ปแบบการแปรรู ปสมุนไพร
เพือการจําหน่ ายได้
. อธิบายการขออนุ ญาตผลิตภัณฑ์
อาหารและยา (อย.) ได้

.ทักษะชีวิตทีจําเป็ น ประการ
-ทักษะการสื อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล
-ทักษะในการเข้าใจและเห็นใจ
ผูอ้ ืน
. สมุนไพรกับบทบาททาง
เศรษฐกิจ
. การแปรรู ปสมุนไพรเพือการ
จําหน่ าย
. การขออนุ ญาตผลิตภัณฑ์
อาหารและยา (อย.)

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชืนชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ไทย และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเลือก
นาฏศิลป์ ไทยเพือนําไปประกอบอาชีพได้
ศึกษา เรียนรู้ เกียวกับศิลปศึกษา ดังนีคือ
ทัศนศิลป์ ไทย ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา คุ ณค่ าและความงามของทัศนศิลป์ ที เกี ยวข้องกับ
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีเป็ นต้นกําเนิ ดของงานทัศนศิลป์ ของไทย การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุ รักษ์
ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถานของทัศนศิลป์ ไทย
ดนตรีไทย ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ รู ปแบบเทคนิ ควิธีการของดนตรี ประเภท
ต่ า งๆ คุ ณ ค่ า ความงาม ความไพเราะของดนตรี ไ ทย การวิเ คราะห์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ การอนุ รั ก ษ์ ภู มิปั ญ ญา
วัฒนธรรม ประเพณี ทางด้านดนตรี ไทยทุกประเภท
นาฏศิลป์ ไทย ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ รู ปแบบเทคนิ ควิธีการ คุณค่า ความงาม
ของนาฏศิลป์ ไทย การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุ รักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี นาฏศิลป์ ไทย อาชี พ
นาฏศิลป์ ไทย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึก ษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ สื อ ทุก ประเภท และแหล่งเรี ยนรู ้ ฝึ กจินตนาการ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั ิ ทัศนศึก ษา กิ จกรรมค่ าย ฯลฯ ให้เห็ น คุ ณค่ าและชืนชมความงามของทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์ และการอนุ รักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี สิ งแวดล้อม
ของทัศนศิลป์ ไทย
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ชินงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชืนชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ไทย และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเลือก
นาฏศิลป์ ไทยเพือนพไปประกอบอาชีพได้
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
ชัวโมง
ทัศนศิลป์ ไทย .อธิบายความสําคัญของ
.ความสําคัญของทัศนศิลป์ ทีใช้ของจุด เส้น สี
งานทัศนศิลป์ ทีใช้ของจุด แสง – เงา รู ปร่ างและรู ปทรง เพือความซาบซึงใน
เส้น สี แสง-เงา รู ปร่ าง ใน งานทัศนศิลป์ ของไทย
การสร้างงานทัศนศิลป์ ไทย .ความหมาย ความเป็ นมาของทัศนศิลป์ ไทยด้าน
ได้อย่างเหมาะสม
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
.อธิบายความเป็ นมาของ
- สถาปั ตยกรรม
งานทัศนศิลป์ ไทยในด้าน
- ภาพพิมพ์
ต่างๆ
.ความงามของทัศนศิลป์ ไทยทีเกิดจากความงาม
ตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ทะเล แม่นาํ ลําธาร
ภูเขา และสัตว์ประเภทต่าง ๆ
.วิธีการนําความงามของธรรมชาติมาสร้างสรรค์
งาน
.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ . ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสม และความพอดี
วิจารณ์ ความหมาย และ
ของการนําวัตถุหรื อวัสดุสิงของต่าง ๆ มาประดับ
ความงามของทัศนศิลป์ ไทย ตกแต่งร่ างกายและทีอยูอ่ าศัยหรื อตกแต่งสถานที
ทีเกิดจากความงามตาม
สิ งแวดล้อมทัวๆไป
ธรรมชาติ
.คุณค่าของความซาบซึง ความดีงามของ
วัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามของวัด
โบสถ์ วิหาร
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์ ยุคต่างๆของชาติ
วิจารณ์ วิธีการนําความงาม
จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์
จินตนาการให้ออกมาเป็ น
ความงามทางทัศนศิลป์ ไทย
5. อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ ไทย เรื องของ
ความงามทีเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์

ดนตรี ไทย

.อธิบาย วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่าของความ
ซาบซึง ความรัก และความ
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณี โบราณวัตถุ และ
โบราณสถานของชาติ
. อธิบายความสําคัญ ความ
เป็ นมาและวิวฒั นาการของ
เครื องดนตรี ไทยชนิ ดต่าง ๆ
.อธิบายประเภทของดนตรี
และเทคนิ ควิธีการเล่นเครื อง
ดนตรี ไทย
.อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่าของความงาม

1.ประวัติความเป็ นมาและ
วิวฒั นาการของเครื องดนตรี ไทย
. เทคนิ ควิธีการเล่นของเครื องดนตรี ไทยแต่ละ
ประเภท
. คุณค่าของความงามและไพเราะของเพลงและ
เครื องดนตรี ไทย
4. ประวัติของคุณค่าความรักและหวงแหน ของ
ภูมิปัญญา ตลอดจน กิจกรรมกระบวนการ

จํานวน
ชัวโมง
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ที

หัวเรือง

นาฏศิลป์ ไทย

ตัวชีวัด
และความไพเราะของเพลง
และเครื องดนตรี ไทย
. อธิบายประวัติ ของคุณค่า
ความรัก และความหวงแหน
ตลอดจนร่ วมสื บสาน
กระบวนการถ่ายทอดของ
ภูมิปัญญา ทางด้านเพลงและ
ดนตรี ไทย
.อธิบายประวัติ ความ
เป็ นมา และ
วิวฒั นาการในการแสดง
นาฏศิลป์ ไทยในแต่ละภาค
ต่าง ๆ
.บอกรู ปแบบ
องค์ประกอบ และวิธีการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทยประเภท
ต่าง ๆ
.แสดงความคิดเห็นและ
ความ
รู ้สึกต่อการแสดงประเภท
ต่าง ๆ

เนือหา
ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางด้านเพลงและดนตรี
ไทย

.ประวัติ ความเป็ นมา และ
วิวฒั นาการของการแสดงนาฏศิลป์ ไทยประเภท
ต่าง ๆ
.รู ปแบบ/องค์ประกอบและวิธีการแสดง
นาฏศิลป์ ไทยในแต่ละภาคประเภทต่าง ๆ
. การแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกต่อการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทยประเภทต่าง ๆ
. ประโยชน์และวิธีเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์
ไทย

.ท่ารํา และการสื อความหมายในนาฏศิลป์ ไทย
. การใช้ท่าทางสื อความหมาย รวมทังโอกาสที
ใช้แสดง
.บอกประโยชน์และเลือก
.ประโยชน์และคุณค่าของนาฏศิลป์ ไทยและ
ชม
ภาษาท่าทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยที
วัฒนธรรม
ตนสนใจ เพือสร้างความสุ ข .ประวัติ ความเป็ นมา วิวฒั นาการ ความหมาย
และประโยชน์ต่อ ตนเอง
ของเนื อเพลงทีใช้และการแต่งกายประกอบการ

จํานวน
ชัวโมง
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

.อธิบายท่ารําและสื อ
ความหมายของ
นาฏศิลป์ ไทย
.บอกหลักและวิธีการฝึ ก
การใช้
ท่าทางสื อความหมาย
.บอกประโยชน์และคุณค่า
ของ
นาฏศิลป์ และภาษาท่า เพือ
การอนุ รักษ์ดา้ นนาฏศิลป์

แสดงรําวงมาตรฐาน
9.การนําท่ารําวงมาตรฐานไปประยุกต์ใช้
ประกอบกับเพลงอืน ๆ เพือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันโดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
10.การอนุ รักษ์ การละเล่น ตามวัฒนธรรม
ประเพณี ของภูมิปัญญาทางนาฏศิลป์ ไทยของภาค
ต่างๆ

8.อธิบายความสัมพันธ์ของ
ประวัติความเป็ นมา
วัฒนธรรม ประเพณี ที
เกียวข้องกับวิวฒั นาการของ
รําวงมาตรฐาน
9.อธิบายการประยุกต์ท่ารํา
วงมาตรฐานไปใช้กบั เพลง
อืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ

10.บอกแนวทางอนุ รักษ์
การละเล่น ตามวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาตาม
แนวทางนาฏศิลป์ ไทยของ
ภาคต่างๆ

จํานวน
ชัวโมง
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. บอกลักษณะอาชีพ
นาฏศิลป์ ไทย
อาชีพของนาฏศิลป์ ไทย
นาฏศิลป์ ไทยประเภทต่างๆ - หนังตะลุง
กับการ
ประกอบอาชีพ . บอกขันตอนและแนวทาง - ลิเก
ในการประกอบอาชีพ
- หมอลํา
นาฏศิลป์ ไทย

จํานวน
ชัวโมง
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําอธิบายรายวิชา ทช
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน ชุมชน และ มีคุม้
กันในการดําเนิ นชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่ วมมือในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิน
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนีคือ
ความเป็ นมา ความหมาย หลักแนวคิด ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงทังระดับประเทศและสถานการณ์
โลก เพือให้เป็ นคนมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้ กัน มีความรู ้ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม ในการพัฒนาชุ มชน
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ งแวดล้อม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ งแวดล้อม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื อมโยงเข้ากับความรู ้ และ
ประสบการณ์ จากกรณี ตวั อย่าง สภาพจริ ง สื อทุ กประเภท อภิ ปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ระหว่างผูเ้ รี ยนและ ภู มิ
ปั ญญา ทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิ และวางแผนการนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิต ทําแผน ปฏิบตั ิ การ โครงงาน และนําไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ การประกอบอาชี พ และการดําเนิ นชีวิตของตนเอง และมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนมีการประเมินตนเอง
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ประเมิน แผนปฏิ บตั ิก าร โครงงาน ชิ นงาน ผลงาน โดยวิ ธีก ารทดสอบ
สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั ิจริ ง และประเมินตามสภาพจริ ง
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน ชุมชน และ มีคุม้
กันในการดําเนินชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่ วมมือในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิน
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
1 ความพอเพียง
. อธิบายความเป็ นมา ความหมายและ .ความเป็ นมา ความหมาย
4
หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักแนวคิด
พอเพียง
. รู ้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด
.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการจัดการความรู ้
6
2 ชุมชนพอเพียง
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ และ .ความหมาย ความสําคัญ
การบริ หารจัดการชุมชน
การบริ หารจัดการชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.การบริ หารจัดการชุมชน ตาม
2.วิเคราะห์กระบวนการ เทคนิค
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริ หารจัดการชุมชน และ
3.กระบวนการ เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่าง
บริ หารจัดการชุมชน
สมดุลพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง
ของชุมชน
3 การแก้ปัญหา
.สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน .ปั ญหาของชุมชนด้านสังคม
10
ชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและ เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม
วัฒนธรรม-พืนฐานของหลักปรัชญา และวัฒนธรรมพืนฐานของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
.อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนด้าน
.การพัฒนาชุมชนด้านสังคม
สังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

วัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
.เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการ
แก้ปัญหาหรื อพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.การมีส่วนร่ วมแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
.การส่งเสริ ม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบตั ิตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนทีประสบ
ผลสําเร็ จสู่อาเซียน
.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น
สถานการณ์ของประเทศที
เกียวข้องกับผูเ้ รี ยน(ภาวะเงิน
เฟ้ อ ราคาผลผลิตตกตํา ค่า
ครองชีพสูง ฯลฯ)
.การเลือกแนวทางการดําเนิ น
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

.มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม เผยแพร่
ขยายผลงานการปฏิบตั ิตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคคล ชุมชนทีประสบผลสําเร็ จ
สถานการณ์ของ
ประเทศกับความ
พอเพียง

.อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
.ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลียนแปลงของประเทศชาติ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง
สถานการณ์โลก
กับความพอเพียง

ตัวชีวัด

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ประเทศในการการพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์
2.ตระหนักในความสําคัญของการ
พัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกา
ภิวตั น์และเลือกแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนิ นชีวติ อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลียนแปลงของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์
. อธิบายแนวทาง กระบวนการเข้าสู่
การประกอบ
อาชีพได้
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 2. อธิบายแนวทางการพัฒนาอาชีพได้
. สามารถสร้างงานตามกลุ่มอาชีพที
เพือการสร้าง
รายได้ อย่างมันคง เหมาะสมกับตนเองได้อย่างน้อย
มังคัง และยังยืน อาชีพ
. นําความรู ้มาใช้เป็ นฐานในการ
ประกอบอาชีพ
. มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

เนือหา
.การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลก ประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ทีเกียวข้อง เช่น
ภาวะโลกร้อน การสื อสารไร้
พรมแดน นํามันเชือเพลิง ฯลฯ
2. การเลือกแนวทางการดําเนิ น
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของโลก
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

. แนวทาง กระบวนการ
ประกอบอาชีพ
1.1 การเข้าสู่อาชีพ
1.2 การพัฒนาอาชีพ
. การสร้างงานอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5
กลุ่มอาชีพ
2.1 เกษตรกรรม
2.2 อุตสาหกรรม
2.3 พาณิ ชยกรรม
2.4 ความคิดสร้างสรรค์
2.5 การอํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
. แนวทางการประกอบอาชีพ
ให้ประสบความสําเร็ จ
3.1 มีความรู ้ คือ ต้องรอบรู ้

จํานวน
(ชัวโมง)

356

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
รอบคอบ และระมัดระวัง
3.2 คุณธรรมทีส่ งเสริ มการ
ประกอบอาชีพให้
ประสบความสําเร็ จ คือ
ความซือสัตย์ สุ จริ ต
ขยัน อดทน แบ่งปัน

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา ทช
สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ ทีดี มีทกั ษะในการดูแล และสร้ างเสริ มการมีพฤติ กรรมสุ ขภาพที ดี
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิ สยั วางแผนพัฒนาสุ ขภาพ ดํารงสุ ขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุ นให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมทีดี รู ้ เข้าใจและสามารถเลือกการ
ประกอบอาชีพการผลิตและจําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ปตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารได้
ศึกษา ฝึ กปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ เกียวกับ สุ ขศึกษา พลศึกษา ดังนีคือ
สุ ขศึกษา พลศึกษา เกี ยวกับ ระบบต่างๆของร่ างกาย ปั ญหาเกียวกับเพศศึกษา อาหารและโภชนาการ
เสริ มสร้างสุ ขภาพ โรคทีถ่ายทอดทางพัน ธุ กรรม ปลอดภัยจากการใช้ยา ผลกระทบจากสารเสพติ ด และทักษะ
ชี วิ ตเพื อสุ ข ภาพจิ ต เพื อให้มีค วามรู ้ ความเข้า ใจ มี เจตคติ ทีดี สามารถดูแลสุ ข ภาพ พลานามัย สร้ างเสริ ม
พฤติ ก รรมสุ ขภาพที ดี มีสรรถภาพทางกายและทางจิตและ ป้ องกัน โรคได้ปฏิ บตั ิ เ ป็ นกิ จ นิ สัย วางแผนพัฒนา
สุ ขภาพ ดํารงสุ ขภาพทีดี ของตนเองและครอบครัวประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิต ของตนเอง ครอบครัว ได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย มีความสุ ข มีส่วนร่ วมกับชุมชนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ พลานามัย และพัฒนาสิ งแวดล้อม
ทีดี การผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ปตามหลักสุ ขาภิบาลอาหารได้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาเอกสาร สื อทุกประเภท วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ศึกษาจากสภาพจริ ง สาธิ ต ทดลอง
ฝึ กปฏิบตั ิ ค้นคว้า สรุ ป บันทึก ตรวจสอบ การประเมินตนเอง จัดทําชินงาน/ผลงาน วางแผนและจัดทําโครงงาน
จัดแสดงนิ ทรรศการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมค่าย ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ตรวจสอบ ชินงาน/ผลงาน และ ประเมินการปฏิบตั ิจริ ง โดยวิธีการทดสอบ
สังเกต สัมภาษณ์ ประเมินสภาพจริ ง
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
สุ ขศึกษา พลศึกษา จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม เจตคติ ทีดี มีทกั ษะในการดูแล และสร้ างเสริ มการมีพฤติ กรรมสุ ขภาพที ดี
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิ สยั วางแผนพัฒนาสุ ขภาพ ดํารงสุ ขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุ นให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพพลานามัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมทีดี
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

1 ระบบต่างๆของ 1. อธิบายกระบวนการทํางานของระบบอวัยวะ . โครงสร้าง หน้าที การทํางาน
ในร่ างกายทีสําคัญ 5ระบบได้อย่างถูกต้อง
ร่ างกาย
และการดูรักษาระบบอวัยวะที
. บอกวิธีการดูแลป้ องกันความผิดปกติของ สําคัญของร่ างกาย 5 ระบบ
ระบบในร่ างกาย 5 ระบบ
- ระบบหายใจ
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบขับถ่าย
- ระบบสื บพันธุ ์
- ระบบต่อมไร้ท่อ
- ระบบประสาท
3.วางแผน และปฏิบตั ิตนตามแผนเพือสร้าง
2.การวางแผนและปฏิบตั ิตนเพือ
เสริ มพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
การเสริ มสร้างพัฒนาการ
. การสื อสาร/การต่อรองและ
2 ปั ญหาเพศศึกษา .อธิบายขันตอนการสื อสารเพือขอ ความ
การขอความช่วยเหลือเกียวกับ
ช่วยเหลือเกียวกับปั ญหาทางเพศ
ปั ญหาทางเพศ
. การจัดการกับอารมณ์และความ
.อธิบายวิธีการจัดการกับอารมณ์และความ
ต้องการทางเพศ
ต้องการทางเพศได้อย่างเหมาะสม
.วิเคราะห์ความเชือผิดๆ เรื องเพศทีส่งผลต่อ
. ความเชือผิดๆ เรื องเพศทีส่งผล
สุ ขภาพทางเพศ
ต่อสุ ขภาพทางเพศ
. วิเคราะห์การนําเสนอสื อทีส่ งผลให้เกิด
. อิทธิพลของสื อต่าง ๆ ที ส่ งผล
ปั ญหาทางเพศ

จํานวน
(ชัวโมง)
8

10

359

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
.ระบุกฎหมายทีเกียวข้องกับการล่วงละเมิด
ทางเพศ และกฎหมายคุม้ ครองเด็กและสตรี

3 อาหารและ
โภชนาการ

1.อธิบายปั ญหา สาเหตุ อาการ และ
การป้ องกันโรคขาดสารอาหาร

2.บอกหลักการ และปฏิบตั ิตนตามหลัก
สุ ขาภิบาลอาหารได้อย่างเหมาะสม

3. จัดโปรแกรมอาหารทีเหมาะสมสําหรับ
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ่ วย

4 เสริ มสร้าง
สุ ขภาพ

1. มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของชุมชนอย่างสมําเสมอ

เนือหา
ให้เกิดปั ญหาทางเพศ
. กฎหมายทีเกียวข้องกับการล่วง
ละเมิดทางเพศและกฎหมาย
คุม้ ครองเด็กและสตรี
1.โรคขาดสารอาหาร
ได้แก่ โรคลักปิ ดลักเปิ ด
โรคคอหอยพอก โรคเอ๋ อ
โรคตาฟาง โรคโลหิ ตจาง ฯลฯ
2. หลักการสุ ขาภิบาลอาหาร
- การปนเปื อน
- การปรุ งและจําหน่ าย
- ผูป้ ระกอบการ จําหน่ าย
อาหาร
- สุ ขลักษณะทัวไปบริ เวณแผง
จําหน่ าย
- สุ ขลักษณะอาหารถุง
ฯลฯ
3. การจัดโปรแกรมอาหารที
เหมาะสมสําหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ
- ตนเองและครอบครัว
- ผูส้ ูงอายุ
- ผูป้ ่ วย
ฯลฯ
1. การรวมกลุ่มเพือสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ เช่น กลุ่มออกกําลังกาย
เล่นกีฬา บําเพ็ญประโยชน์และ

จํานวน
(ชัวโมง)

8
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

นันทนาการ เป็ นต้น
2. อธิบายวิธีการของการออกกําลังกายเพือ
2. การออกกําลังกายทีเหมาะสม
สุ ขภาพได้อย่างถูกต้อง
กับบุคคลและวัยต่างๆ
1. โรคทีถ่ายทอดทางพันธุกรรม
5 โรคทีถ่ายทอด 1. อธิบายโรคทีถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สาเหตุ อาการ การป้ องกันและ
ทางพันธุรกรรม
การรักษา
-โรคทัลลัสซีเมีย
-โรคภูมิแพ้
-โรคขาดสารไอโอดีน
ฯลฯ
2. ปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคติดต่อ โรคที 2. การวางแผนร่ วมกับชุมชนเพือ
ป้ องกันและหลีกเลียงโรคติดต่อ
เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพและโรคทีเป็ นปัญหา
และโรคทีเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข
สาธารณสุ ข
3. ผลกระทบของพฤติกรรม
. วิเคราะห์ผลกระทบของพฤติกรรมสุ ขภาพที สุ ขภาพทีมีต่อการป้ องกันโรค
4. ข้อมูล ข่าวสาร และแหล่ง
มีต่อการป้ องกันโรค
บริ การเพือการป้ องกันโรค
. แนะนํา ข้อมูล ข่าวสาร และแหล่งบริ การ
เพือป้ องกันโรคแก่ครอบครัวและชุมชน
6 ปลอดภัยจาก
. อธิบายหลักการ และวิธีการใช้ยาทีถูกต้อง
.หลักการและวิธีใช้ยา เช่น การ
การใช้ยา
. วิเคราะห์ผลกระทบจากความเชือทีผิดเกียวกับ ใช้โดยไม่จาํ เป็ น
การใช้ยา
. ความเชือเกียวกับการใช้ยา
- ยาบํารุ งกําลัง
- ยาทีทําจากอวัยวะสัตว์ เช่น อุง้
ตีนหมี ดีงู สมองลิง ยาดองงูเห่ า
. จําแนกอันตรายทีเกิดจากการใช้ยา การ
. การวิเคราะห์อนั ตรายจากการ
ป้ องกันและการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
ใช้ยา การป้ องกัน และการ
4. แนะนําข้อมูลข่าวสาร และความรู ้ทีถูกต้อง ช่วยเหลือ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
เกียวกับการใช้ยาแก่ครอบครัว และชุมชน

7 ผลกระทบจาก
สารเสพติด

8 ทักษะชีวิตเพือ
สุ ขภาพจิต

อาชีพผลิต
จําหน่ ายอาหาร
สําเร็ จรู ปตาม
หลักสุ ขาภิบาล

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

. การแนะนําในการเลือกใช้ขอ้ มูล
ข่าวสาร เกียวกับการใช้ยา
1.การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
ผลกระทบ และการแพร่ ระบาด
ของสาร เสพติด

10

. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและการแพร่ ระบาด
ของสารเสพติด
2. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเสพติดทีมีต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
3. มีส่วนร่ วมรณรงค์ป้องกัน สิ งเสพติดใน
2. การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ชุมชนอย่างสมําเสมอ
4. แนะนําสาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้อง สิ งเสพติดในชุมชน
3. กฎหมายทีเกียวข้องกับสิ งเสพ
กับสิ งเสพติดแก่ครอบครัวและผูอ้ ืน
ติด
. บอกความหมายและความสําคัญของทักษะ . ความหมาย ความสําคัญของ
ทักษะชีวิต 10 ประการ
ชีวิตได้ทงั ประการ
. ทักษะชีวิตทีจําเป็ น ประการ
. บอกทักษะชีวิตทีจําเป็ นได้อย่างน้อย
- ทักษะการตระหนักรู ้ในตน
ประการ
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์
- ทักษะการจัดการกับความ
เครี ยด
. การประยุกต์ใช้ทกั ษะชีวิตใน
. ประยุกต์ใช้ทกั ษะชีวิตในการทํางาน การ
การทํางาน การปรับตัว และการ
ปรับตัวและการแก้ปัญหาชีวติ ครอบครัวได้
แก้ปัญหาชีวิต
อย่างเหมาะสม
.การแนะนํากระบวนการทักษะ
. แนะนํากระบวนการทักษะชีวิตในการ
ชีวิตในการแก้ปัญหากับผูอ้ ืน
แก้ปัญหาแก่ครอบครัว เพือนและผูอ้ ืน
. อธิบายลักษณะเฉพาะของธุรกิจผลิตและ
. ลักษณะธุรกิจผลิตอาหาร
จําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ป
สําเร็ จรู ป
. บอกขันตอนการดําเนิ นการของธุรกิจผลิต
. วิธีการดําเนินงานของธุรกิจ
และจําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ป
ผลิตและจําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ป
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ที

หัวเรือง
อาหาร

ตัวชีวัด

เนือหา

. บอกคุณสมบัติของร้านอาหารหรื อสถานที
จําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ปตามหลักสุ ขาภิบาล
อาหาร

. คุณสมบัติร้านอาหารหรื อ
สถานทีจําหน่ ายอาหารสําเร็ จรู ป
ตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชืนชม เห็นคุ ณค่ าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเลือ ก
ประกอบอาชีพจากความรู ้ดา้ นการออกแบบได้
ศึกษา เรียนรู้ เกียวกับศิลปศึกษา ดังนีคือ
ทัศนศิ ลป์ สากล ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา รู ปแบบต่ างๆทางทัศนศิลป์ ที เกี ยวข้องกับ
ธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อมที เป็ น ต้นกําเนิ ดของงานทัศนศิลป์ ทุ กประเภท การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจ ารณ์ การ
อนุ รักษ์ภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานของทัศนศิลป์ สากล การเลือกอาชีพจากความรู ้ดา้ นการ
ออกแบบ
ดนตรีสากล ความหมาย ความสําคัญ ความเป็ นมา วิวฒั นาการรู ปแบบเทคนิ ควิธีการของดนตรี ประเภท
ต่ างๆ คุ ณ ค่ าความงาม ความไพเราะของดนตรี สากล การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจ ารณ์ การอนุ รัก ษ์ภู มิปัญ ญา
วัฒนธรรม ประเพณี ของดนตรี สากล
นาฏศิลป์ สากล ความหมายความสําคัญ ความเป็ น มา วิวฒ
ั นาการ รู ปแบบเทคนิ ค วิธีก าร คุ ณค่ า ความ
งามของนาฏศิลป์ สากล การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอนุ รักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ข องนาฏศิลป์
สากล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศึกษาจากเอกสาร จากธรรมชาติ สื อ ทุกประเภท และแหล่งเรี ยนรู ้ ฝึ ก จิ นตนาการ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ สร้างสรรค์ ฝึ กปฏิบตั ิ ทัศนศึก ษา กิ จกรรมค่ าย ฯลฯ ให้เห็ น คุ ณค่ าและชืนชมความงามของทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์ และการอนุ รักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี สิ งแวดล้อม ของทัศนศิลป์ สากล
การวัดและประเมินผล
ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ชินงาน ผลงาน โดยวิธีการทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ทช
ศิลปศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
รู ้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ชืนชม เห็นคุ ณค่ าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ งแวดล้อมทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิล ป์ สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่า งเหมาะสม และสามารถเลื อก
ประกอบอาชีพต่างๆ จากความรู ้ดา้ นการออกแบบได้
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
ชัวโมง
ทัศนศิลป์ สากล
.อธิบายความหมาย ความสําคัญ และ .ความหมาย ความสําคัญ และ
30
ความเป็ นมาของงานทัศนศิลป์ สากลใน ความเป็ นมาของทัศนศิลป์
ด้านต่าง ๆ
สากลในด้าน
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปั ตยกรรม
- ภาพพิมพ์
. อธิบายเกียวกับความซาบซึงในงาน . จุด เส้น สี แสง – เงา รู ปร่ าง
ทัศนศิลป์ สากล
และรู ปทรง เพือให้เกิดความ
ซาบซึงและมีทศั นคติทีดีกบั
งานทัศนศิลป์
. อธิบายกระบวนวิพากษ์ วิจารณ์ งาน . การวิพากษ์วิจารณ์ งาน
ทัศนศิลป์ สากลด้านต่าง ๆ
ทัศนศิลป์ สากล
.สามารถจินตนาการ และอธิบาย
. ความงามทางทัศนศิลป์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วิธีการ
สากล ทีเกิดจากการสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ความงามจากธรรมชาติให้ ด้วยจุด เส้น สี แสง – เงา
ออกมาเป็ นความงามทางทัศนศิลป์
รู ปร่ าง และรู ปทรงของวัตถุ
สากล
จากธรรมชาติ
5.อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความ
คุณค่าของงาน ทัศนศิลป์ สากล ใน
สวยงาม ความเหมาะสม ความ
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ดนตรี สากล

ตัวชีวัด

เนือหา

เรื องของความงาม ทีเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยนําวัตถุ วัสดุ
สิ งของต่าง ๆ เข้ามาประดับ เสริ มแต่ง
ร่ างกาย ทีอยูอ่ าศัย ตกแต่งสถานที
สิ งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.นําเสนอ ถ่ายทอด ความรู ้ วิพากษ์
วิจารณ์ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
การตกแต่งวัสดุของงานทัศนศิลป์
สากล

พอดีของการนําวัตถุ วัสดุ
สิ งของต่างๆ มาประดับตกแต่ง
ร่ างกายทีอยูอ่ าศัย หรื อตกแต่ง
สถานทีสิ งแวดล้อมทัว ๆ ไป

6.การศึกษา เปรี ยบเทียบ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เกียวกับ ความคิดสร้างสรรค์
ในการประดับตกแต่งในงาน
ทัศนศิลป์ สากล
7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึง ความ 7.ความสําคัญ ความดี ความงาม
รักและความหวงแหนทางวัฒนธรรม ของวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความสวยงามของจิตรกรรมฝา
ประเพณี ของโบราณสถาน
ผนัง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง
โบราณวัตถุของสากลทัวโลก
ยุคสมัยต่าง ๆ ทัวโลก
8.การนําเสนอและการวิเคราะห์
8.นําเสนอถ่ายทอดความรู ้ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์เกียวกับ
วิพากษ์ วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของสากล
โบราณสถานและ
ได้
โบราณวัตถุของสากล
.อธิบายประวัติ ความเป็ นมาและ
. ประวัติ ความเป็ นมาและ
วิวฒั นาการของเครื องดนตรี สากล
วิวฒั นาการของเครื องดนตรี
ประเภทต่าง ๆ
สากลประเภทต่าง ๆ
.อธิบาย รู ปแบบและเทคนิ ควิธีการ
.รู ปแบบของเครื องดนตรี
เล่นของเครื องดนตรี สากลประเภท
สากลประเภทต่าง ๆ และ
ต่าง ๆ
เทคนิ ควิธีการเล่นของเครื อง
ดนตรี สากลแต่ละประเภท

จํานวน
ชัวโมง

20
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.อธิบายคุณค่าและความไพเราะของ
การเล่นเครื องดนตรี สากล และ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะ
ของเพลงสากล และสามารถวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ เพลงสากล
5. อธิบายประวัติความเป็ นมาของภูมิ
ปั ญญาทางดนตรี และเพลงสากล

. คุณค่าและความไพเราะของ
การเล่นเครื องดนตรี สากล และ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
. คุณค่าของความไพเราะ ของ
เพลง สากล และการวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์
. ประวัติ ความเป็ นมาของ
ภูมิปัญญาทางดนตรี และเพลง
สากล
. เห็นคุณค่าและเกิดความหวง
แหนภูมิปัญญาทางดนตรี สากล

.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และ
ความหวงแหน พร้อมยกตัวอย่าง
ตลอดจนร่ วมสื บสานกระบวนการ
ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรี
สากล
.อธิบายรู ปแบบ ประเภท และโอกาส
ในการแสดงนาฏศิลป์ และการละคร
สากลทัวโลก
.อธิบายประวัติ ความเป็ นมาและ
วิวฒั นาการของนาฏศิลป์ และการ
ละครสากลประเภทต่าง ๆ

.การแสดงนาฏศิลป์ และการ
ละครสากลในรู ปแบบและ
โอกาสต่าง ๆ
.ประวัติ ความเป็ นมา และ
วิวฒั นาการการแสดงทาง
นาฏศิลป์ และการละครสากล
ประเภทต่างๆ
.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
.ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ และการละครสากล กับการ นาฏศิลป์ และการละครสากล
พัฒนาสังคม
กับบทบาททางสังคมในการ
พัฒนาสังคม
.สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะ การแสดง .การเลือกใช้และผสมผสาน
นาฏศิลป์ และการละครสากลไปใช้ให้ องค์ประกอบและพัฒนาทักษะ

จํานวน
ชัวโมง
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
อย่างเหมาะสม
.อธิบายการนําความรู ้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการ
ละครและเชือมโยงกับชีวิตและสังคม
เลือกชมการแสดง เพือสร้างความสุ ข
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

เนือหา

ทางนาฏศิลป์ และการละคร
สากล
.การใช้ความรู ้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ประเมิน
คุณค่าการละคร และ
วิธีการเลือกชมการแสดง
นาฏศิลป์ และการละครของ
สากล เพือสร้างความสุ ขและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
6.อธิบายคุณค่า ความสําคัญของ
6.คุณค่าของนาฏศิลป์ และการ
นาฏศิลป์ และการละครสากลมรดก
ละครสากลทีเกียวข้องกับมรดก
ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสากล
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา สากล
กับการพัฒนาสังคม
และการพัฒนาสังคม
7.อธิบายประวัติ ความเป็ นมา
7.ประวัติ ความเป็ นมา
และวิวฒั นาการของการลีลาศ
วิวฒั นาการของลีลาศสากล
มาตรฐาน
ต่างๆทัวโลก
8.อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของ 8.คุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณี ทีเกียวข้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณี ทีเกียวข้อง
วิวฒั นาการของลีลาศมาตรฐานที
กับการวิวฒั นาการของการ
เกียวกับมรดกทางวัฒนธรรม
ลีลาศมาตรฐานทีเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม
9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่า 9.การนําท่าลีลาศมาตรฐาน
ลีลาศ มาตรฐานไปประยุกต์ใช้
ไปประยุกต์ใช้ประกอบเพลง
ประกอบกับเพลงอืน ๆ
อืน ๆ เพือนําไปใช้ โดยให้
เพือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
ประเพณี และในชีวิตประจําวันของแต่ ภูมิภาค
ละภูมิภาคทัวโลก

จํานวน
ชัวโมง
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ที

หัวเรือง
การออกแบบกับ
แนวทางการ
ประกอบอาชีพ

ตัวชีวัด

เนือหา

. ประเภทและลักษณะเฉพาะ
ของอาชีพการออกแบบด้าน
- การออกแบบตกแต่ง
- การออกแบบเครื อง
เฟอร์ นิเจอร์
- การออกแบบเสื อผ้า
แฟชัน
. สามารถประยุกต์และเลือกใช้ทกั ษะ . สภาพการจ้าง การทํางานแต่
การออกแบบงานศิลปะและนําไปใช้ ละสาขาอาชีพด้านการออกแบบ
ในการประกอบอาชีพได้ตรงตาม
แนวทางอาชีพ
. คุณสมบัติของผูป้ ระกอบ
. อธิบายถึงคุณสมบัติของผูท้ ีจะ
ประกอบอาชีพด้านการออกแบบตกแต่ง อาชีพด้านการออกแบบตกแต่ง
เครื องเฟอร์ นิเจอร์ และเสื อผ้า
ทีอยูอ่ าศัย และการแต่งกายได้
แฟชัน

. อธิบายประเภทและลักษณะของ
อาชีพด้านการออกแบบตกแต่งทีอยู่
อาศัย และเครื องแต่งกายได้

จํานวน
ชัวโมง
3
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สาระการพัฒนาสั งคม
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระการพัฒ นาสัง คม เป็ นสาระเกี ยวกับภู มิศ าสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อง การ
ปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าทีพลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ดังนี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิต
มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพือการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
มาตรฐานที . ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพือความสงบสุ ขของสังคม
มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
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ผังมโนทัศน์
ระดับประถมศึกษา

สิ ทธิเสรี ภาพบทบาทหน้าทีพลเมื องใน
สังคมประชาธิ ปไตย
ปั ญหาและสถานการณ์ทางการเมื องในชุมชน

ภูมิศาสตร์ กายภาพ ประเทศไทย
มาตรฐานที 5.1
สั งคมศึ กษา

มาตรฐานที .
หน้ าทีพลเมือง

เศรษฐศาสตร์ ในครอบครัว ชุมชน

กฎหมายในชีวิตประจําวัน

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูล ชุมชน
อย่างง่าย
การมี ส่วนร่ วมในการวางแผน พัฒนา
การนําผลทีได้จากการวางแผนไปใช้
ในชีวิตประจําวัน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

การเมือง การปกครองระดับท้องถิน
และประทศไทย

สาระการพัฒนาสั งคม
มาตรฐานที .
พัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม

มาตรฐานที 5.
ศาสนา

พุทธประวัติและประวัติศาสนา
ในประเทศไทย
หลักธรรมและการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีในสังคม
ท้องถินและสังคมไทย
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ภูมิศาสตร์กายภาพ ประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชี ย
โครงสร้างและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย

มาตรฐานที 5.1
สั งคมศึ กษา

มาตรฐานที .
หน้ าทีพลเมื อง

การปฏิรูปการเมืองจุดเด่นของรัฐธรรมนูญ
และสิ ทธิมนุษยชนพืนฐาน

ความหมาย ความสําคัญ ของข้อมูลและ
ประโยชน์ของข้อมูลตนเอง ชุมชน สังคม
เทคนิ คและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน
สังคม และการนําไปใช้
ศักยภาพของประเทศไทยใน ด้าน
มาเชือมโยงสู่ งานอาชีพ

ประวัติศาสตร์ ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย
ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจและกลุ่มเศรษฐกิจ
ในทวีปเอเชี ย
การเมือง การปกครองของประเทศ
ต่างๆในทวีปเอเชีย

สาระการพัฒนาสั งคม
มาตรฐานที .
พัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม

มาตรฐานที 5.
ศาสนา

ประชาคมเศรษฐกิจเอาเซี ยน
ความเป็ นมาของศาสนาในประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย
หลักธรรมสําคัญของการปฏิบตั ิตน
ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
วัฒนธรรมประเพณี ทีสําคัญของไทย
และทวีปเอเชีย
การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
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ผังมโนทัศน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภูมิศาสตร์ กายภาพ ประเทศในทวีป
ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริ กาและอเมริ กา
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
อารยธรรมโลกบุคคลสําคัญของโลกและ
เหตุการณ์สาํ คัญของโลกทีมี ผลต่อปัจจุบนั

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทีมีต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคม

มาตรฐานที 5.1
สั งคมศึ กษา

มาตรฐานที .
หน้ าทีพลเมื อง

องค์กรตามรัฐธรรมนู ญ
สิ ทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคล

สาระการพัฒนาสั งคม
ความสําคัญของข้อมูล
เทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการจัดแผนพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช้
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ผูน้ าํ ผูต้ าม ชุมชน

มาตรฐานที .
พัฒนาตนเอง ชุมชน สั งคม

มาตรฐานที 5.
ศาสนา

ระบบเศรษฐกิจสถาบันการเงินการคลังของ
ประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ของประทศต่างๆ
การพัฒนาการเมื องการปกครองของ
ประเทศไทย และเหตุการณ์สาํ คัญทาง
การเมืองของโลกทีส่งผลต่อประเทศไทย
หลักธรรมสําคัญของแต่ละศาสนา
วิธีฝึกปฏิบตั ิพฒั นาจิตในแต่ละศาสนา
ค่านิยมทีพึงประสงค์
วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ในโลก
การสื บทอดทางวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทย
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มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
และ
ผลการเรียนรู้ทคาดหวั
ี
ง

375

มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนํามา
ปรับใช้ในการดํารงชีวิต
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1.อธิบายข้อมูลเกียวกับ มีความรู ้ ความเข้าใจ
1.อธิบายข้อมูลเกียวกับ มีความรู ้ ความเข้าใจ
1.อธิบายข้อมูลเกียวกับ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ตระหนัก เกียวกับ
ตระหนักเกียวกับ
ตระหนักเกียวกับ
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ทีเกียวข้อง เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ทีเกียวข้อง เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ทีเกียวข้อง
กับประเทศในทวีป
กับประเทศต่างๆ ใน
การปกครองในท้องถิน กับตนเอง ชุมชน
การปกครองในทวีป
การปกครองในโลก
ประเทศ นํามาปรับใช้ ท้องถิน และประเทศ
เอเชีย และนํามาปรับใช้ เอเชีย
และนํามาปรับใช้ในการ โลก
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ในการดําเนินชีวิต และ ไทย
ในการดําเนินชีวิต เพือ 2. นําเสนอผลการ
ดําเนิ นชีวติ เพือความ
เปรี ยบเทียบสภาพ
สภาพภูมิศาสตร์
การประกอบอาชีพ เพือ 2.ระบุสภาพความ
ความมันคงของชาติ
มันคงของชาติ
เปลียนแปลงด้าน
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ความมันคงของชาติ
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ของ
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ของ
ประเทศต่างๆ ในโลก
การปกครอง และ
ประเทศในทวีปเอเชีย
3. ตระหนัก และ
กฎหมายทีมีผลกระทบ
3. ตระหนักและ
คาดคะเนสถานการณ์
ต่อวิถีชุมชน ท้องถิน
วิเคราะห์ถึงการ
ระหว่างประเทศ
ชีวิตของตน สังคม และ
เปลียนแปลงทีเกิด
ทางด้าน ภูมิศาสตร์
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ประเทศไทย
3.เกิดความตระหนัก
และสามารถนําความรู้
ทางด้านภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง และ
กฎหมายไปประยุกต์ใช้
ให้ทนั ต่อการ
เปลียนแปลงกับสภาพ
ชุมชน สังคมเพือความ
มันคงของชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ขึนกับประเทศในทวีป
เอเชียทีมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ประวัติศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ทีมี
ผลกระทบต่อประเทศ
ไทยและโลกในอนาคต
4. เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหา การ
ป้ องกันและการพัฒนา
ทางด้าน การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคม ตามสภาพปั ญหา
ทีเกิดขึน เพือความ
มันคงของชาติ
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มาตรฐานที . มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1.อธิบาย ประวัติ
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1.อธิบาย ประวัติ
1.อธิบายประวัติ หลักคํา มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เห็นคุณค่า และสื บทอด ความสําคัญ หลักคํา
เห็นคุณค่า และสืบทอด สอน และการปฏิบตั ิตนตาม เห็นคุณค่า และสื บทอด ความสําคัญ หลักคํา
สอน ศาสนา วัฒนธรรม
สอน ศาสนา วัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม
ศาสนา วัฒนธรรม
หลักศาสนาทีตนนับถือ
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ของประเทศใน ประเพณี ของประเทศใน ประเพณี ของ ประเทศ ประเพณี ของประเทศ
2.เห็นความสําคัญของ
ประเพณี ของท้องถิน
ในโลก
ในสังคมโลก
ทวีปเอเชีย
วัฒนธรรม ประเพณี และมี ทวีปเอเชีย
และประเทศไทย
. ยอมรับและปฏิบตั ิตน
.ยอมรับและปฏิบตั ิตน
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิตน
เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
ตามวัฒนธรรมประเพณี
สันติสุขในสังคมทีมี
สันติสุขในสังคมทีมี
ท้องถิน
ความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทาง
3. ปฏิบตั ิตนตาม
ศาสนา วัฒนธรรม
ศาสนา วัฒนธรรม
หลักธรรมทางศาสนา
ประเพณี
ประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณี
. เลือกรับปรับใช้
4. ยอมรับและปฏิบตั ิตน
วัฒนธรรม ประเพณี ที
เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สอดคล้องและ
สันติสุขในสังคม ทีมี
เหมาะสมกับสังคมไทย
ความหลากหลายทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี
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มาตรฐานที . ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพือความสงบสุ ขของสังคม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1.อธิบายสาระสําคัญ
มีความรู ้ ความเข้าใจ
1.บอกสิ ทธิเสรี ภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ของรัฐธรรมนูญ และ
บทบาท และหน้าทีตาม ดําเนิ นชีวติ ตามวิถี
ดําเนิ นชีวติ ตามวิถี
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย กฎหมาย กฎหมายของการเป็ น
เบืองต้น กฎระเบียบของ พลเมืองดีตามระบอบ กฎระเบียบของประเทศ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รง
เพือนบ้าน
ประชาธิปไตยอันมี
ชุมชน สังคม และ
เป็ นประมุข
พระมหากษัตริ ยท์ รง
ประเทศ
2. ตระหนักในปัญหา
เป็ นประมุข
การไม่ปฏิบตั ิตาม
2. เห็นคุณค่าของการ
กฎหมาย
ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
3. มีส่วนร่ วมส่ งเสริ ม
ตามกฎหมาย
และสนับสนุ น ทาง
3. มีส่วนร่ วมในการ
การเมืองการปกครอง
ปกครองส่ วนท้องถินใน
ในระบอบ
ระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยอันมี
อันมีพระมหากษัตริ ย ์
พระมหากษัตริ ยท์ รง
ทรงเป็ นประมุข
เป็ นประมุข

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1.อธิบายความสําคัญ
มีความรู ้ ความเข้าใจ
และบทบาทหน้าทีของ
ดําเนิ นชีวติ ตามวิถี
องค์กรอิสระตาม
ประชาธิปไตย
กฎระเบียบของประเทศ รัฐธรรมนูญ
2.ระบุบทบาทองค์กร
ต่างๆ ในโลก
ระหว่างประเทศทีมีบทบาท
ต่อการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย/โลก
3. ตระหนักถึงผลกระทบ
จากการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของประชาชนใน
ประเทศต่างๆ
4. เสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหาความไม่สงบที
เกียวข้องกับกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ
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มาตรฐาน ที . มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีความรู ้ ความเข้าใจ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความรู้ ความเข้าใจ
1.มีความรู ้ ความเข้าใจ
หลักการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนา ชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน
สังคม
สังคม และวิเคราะห์
สังคม สามารถวิเคราะห์ สังคม
สังคม สามารถวิเคราะห์ สังคม
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ข้อมูล และกําหนดแนว 2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ข้อมูล และเป็ นผูน้ าํ ผู ้
ข้อมูลในการพัฒนา
2. บอกความหมายและ
และเห็นความสําคัญ
และเห็นความสําคัญ
ตนเอง ครอบครัว
ทางการพัฒนาตนเอง
ตามในการพัฒนาตนเอง ความสําคัญของ
ของข้อมูล ตนเอง
ชุมชน สังคม
ครอบครัว ชุมชน สังคม ของข้อมูล ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม แผนชีวิต และชุมชน
ครอบครัว ชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพ ครอบครัว ชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพ สังคม
สังคม
สังคม
การเปลียนแปลงของ
การเปลียนแปลงของ
3. วิเคราะห์และนําเสนอ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
เหตุการณ์ปัจจุบนั
เหตุการณ์ปัจจุบนั
ข้อมูลตนเอง ครอบครัว
ตนเอง ครอบครัว
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน/สังคม ด้วย
ชุมชน สังคม เพือใช้ใน
ชุมชน สังคม เพือใช้ใน
เทคนิ ค และวิธีการที
การจัดทําแผนชีวิต และ
การจัดทําแผนชีวิต และ
หลากหลาย
ชุมชน สังคม
ชุมชน สังคม
4. จูงใจให้สมาชิกของ
4. เกิดความตระหนัก
4. เกิดความตระหนัก
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
และมีส่วนร่ วมในการ
และมีส่วนร่ วมในการ
จัดทําแผนชีวติ และแผน
จัดทําประชาคมของ
จัดทําประชาคมของ
ชุมชน สังคมได้
ชุมชน
ชุมชน
5. นําผลทีได้จากการ
5. นําผลทีได้จากการ
5. เป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการ
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ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ประชาคมไปเพือใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ประชาคมไปเพือใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
6. สามารถพัฒนาการ
จัดการทําแผนชีวิต
ชุมชน/สังคมให้
สอดคล้องกับสภาพการ
เปลียนแปลงของชุมชน
สังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
จัดทําประชาคม ประชา
พิจารณ์ของชุมชน
6. กําหนดแนวทางใน
การดําเนินการเพือ
นําไปสู่การทําแผนชีวติ
ครอบครัว ชุมชน สังคม
7. ร่ วมพัฒนาแผน
ชุมชนตามขันตอน
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รายวิชาบังคับ
สาระการพัฒนาสั งคม
มาตรฐาน
ที
5.1
.
.
.

ระดับประถมศึกษา
รหัส
รายวิชา
สค

รายวิชา
สังคมศึกษา

สค

ศาสนา และ
หน้าทีพลเมือง

สค

การพัฒนา
ตนเอง ชุมชน
สังคม
รวม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่ วย รหัส
หน่ วย รหัส
หน่ วย
รายวิชา
รายวิชา
กิต รายวิชา
กิต รายวิชา
กิต
สค21001 สังคมศึกษา
สค31001 สังคมศึกษา
ศาสนา และ
ศาสนา และ
2 สค
สค
หน้าที
หน้าทีพลเมือง
พลเมือง
การพัฒนา
การพัฒนา
สค
ตนเอง ชุมชน
สค
ตนเอง
สังคม
ชุมชน สังคม
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับประถมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา สค
สั งคมศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ในท้องถิน ประเทศ นํามาปรับใช้ในการดําเนิ นชีวิต และการประกอบอาชีพเพือความมันคงของชาติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ และผลกระทบของภูมิศาสตร์ ภายภาพต่ อวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ใน
ชุมชน ท้องถิน ของประเทศไทย
2. ความหมาย ความสําคัญ และผลกระทบทางประวัติศาสตร์ ทีมีต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
3. ความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ระดับครอบครัว ชุมชน
4. ความหมาย ความสําคัญ และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิน และประเทศ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดให้มีการสํารวจสภาพภูมิศาสตร์ กายภาพ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ของชุมชน จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลทางกายภาพ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญ ญา
ฯลฯ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ นําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
2. จัดให้มีการศึกษาจากสื อการเรี ยนรู ้ เช่น เอกสาร ตํารา CD แหล่งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา สถานทีสําคัญ
3. จัดให้มีการสื บค้นรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูล จากองค์ก ร
ฟังการบรรยายจากผูร้ ู ้ จัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก
4. จัดกิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริ ง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การค้นคว้าจากผูร้ ู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้ สื อเทคโนโลยี สื อเอกสาร การจําลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุ ปผล
การเรี ยนรู ้ และนําเสนอ ในรู ปแบบทีหลากหลาย
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน
ฯลฯ
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค
สั งคมศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองใน
ท้องถิน ประเทศ นํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพเพือความมันคงของชาติ
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

1 ภูมิศาสตร์ กายภาพ 1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับ
. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ประเทศไทย
ภูมศิ าสตร์ กายภาพ ชุมชน ท้องถิน ของ ชุมชน ท้องถิน
และภูมิศาสตร์ กายภาพประเทศไทย - ทีตัง อาณาเขต
- ภูมิประเทศ
- ภูมิอากาศ
2.ตระหนักในความสําคัญเกียวกับ
. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์ กายภาพชุมชน ท้องถิน ของประเทศไทย
และภูมิศาสตร์ กายภาพประเทศไทย - ทีตัง อาณาเขต
- ภูมิประเทศของภาคต่างๆ
- ภูมิอากาศของภาคต่างๆ
3.นําความรู ้เกียวกับภูมิศาสตร์
. การใช้ขอ้ มูลภูมิศาสตร์ กายภาพ
กายภาพ ชุมชน ท้องถินตนเอง และ ชุมชน ท้องถิน และประเทศ เพือใช้
ของประเทศไทยมาปรับใช้ในการ ในการดํารงชีวิต และความมันคง
ดํารงชีวิตเพือความมันคงของชาติ ของชาติ
- การเลือกทีอยู่ และการประกอบ
อาชีพ
- การป้ องกันตนจากภัยพิบตั ิ
- การรักษาอาณาเขตของประเทศ
. ตระหนักถึงความสําคัญในการ
. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
อนุ รักษ์ทรัพยากร
- ดิน หิ น แร่ ธาตุ
ธรรมชาติในชุมชน ท้องถินของตน
- ป่ าไม้ ภูเขา

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
และของประเทศ

เนือหา
- แม่นาํ หนอง คลอง บึง ทะเล
- ชายฝัง
- สัตว์ป่า
- สัตว์ทะเล สัตว์นาจื
ํ ด
- เปลือกหอย ปะการัง
- อืนๆ
. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทย
- ภาคเหนื อ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
- ภาคใต้
- กรณี ตวั อย่างความสูญเสี ยเกิด
จากการไม่อนุ รักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
. วิธีการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กรณี ตวั อย่างการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
. ศักยภาพของประเทศไทย
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ภูมิอากาศ
- ภูมิประเทศ และทําเลทีตัง
- ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
- ทรัพยากรมนุษย์

จํานวน
(ชัวโมง)

386

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. กระบวนการวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ชุมชนท้องถิน
ประวัติศาสตร์ ชาติ 1. อธิบายความเป็ นมาของ
. ความหมาย ความสําคัญของ
ไทย
ประวัติศาสตร์ ชุมชน ท้องถิน และ ประวัติศาสตร์
ประเทศไทย
. ข้อมูล หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
2. ระบุเหตุการณ์ความเปลียนแปลง . วิธีการทางประวัติศาสตร์
ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
. ประวัติความเป็ นมาของชนชาติ
ไทย
- ก่อนสุ โขทัย
- สุ โขทัย
- อยุธยา
- ธนบุรี
- รัตนโกสิ นทร์
3. ตระหนัก และสามารถนําความรู ้ . การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชน
ทีได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชุมชน และของไทย มาเป็ นกรอบ 3.2 ศึกษาเหตุการณ์สาํ คัญของ
ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั
ประวัติศาสตร์ ชุมชนในแต่ละช่วงที
และเสนอทางเลือกทีเป็ นทางออก แสดงถึงทางเลือกทีเป็ นทางออก
ของวิกฤติสงั คมในแต่ละช่วง
ของวิกฤติสงั คม
3 เศรษฐศาสตร์
. รู ้และเข้าใจ ความหมาย
.ความหมาย ความสําคัญ ของ
ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
.นําหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ไป . เศรษฐศาสตร์ ในครอบครัวและ
ใช้ในครอบครัวและชุมชนได้
ชุมชน
. พฤติกรรมการ บริ โภคใน
ครอบครัว

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- การผลิต
- การบริ โภค
- การแลกเปลียน
- การกระจายรายได้
. ตระหนักในผลกระทบทีเกิดจาก . ปั จจัยการผลิต
- ทุน
กิจกรรมทางด้านการผลิต การ
- ทีดิน
บริ โภค การแลกเปลียน และการ
- แรงงาน
กระจายรายได้ ทีมีต่อประชากรใน
- ผูป้ ระกอบการ
ชุมชน
. การบริ โภค การแลกเปลียน และ
การกระจายรายได้
4.3 ผลกระทบทีเกิดจากการผลิต
การบริ โภค การแลกเปลียน และการ
กระจายรายได้ (กรณี ตวั อย่าง)
. มีคุณธรรมของ
. เห็นความสําคัญของการนํา
- ผูผ้ ลิต
คุณธรรมมาใช้ในการบริ หารการ
- ผูบ้ ริ โภค
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
- การแลกเปลียน
สูงสุ ด
- การกระจายรายได้
(กรณี ศึกษาคุณธรรมของกิจกรรม
เศรษฐกิจ)
. ใช้ขอ้ มูลในท้องถินและชุมชนใน . ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมในท้องถินและชุมชน
การจัดการทรัพยากรการผลิต
. แหล่งทุนในหมู่บา้ น และชุมชน
เช่น กองทุนหมู่บา้ น สหกรณ์ใน
ชุมชน
. เข้าใจ และเห็นความสําคัญของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีมีต่อตนเอง
ชุมชน

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง
การเมืองการ
ปกครอง

ตัวชีวัด

เนือหา

. รู ้และเข้าใจความหมาย
. ความหมาย ความสําคัญ ของ
ความสําคัญ ของการเมืองการ
การเมืองการปกครอง
ปกครอง
. รู ้และเข้าใจ การปกครองระบอบ 2.1 อํานาจอธิปไตย
ประชาธิปไตย
.2 โครงสร้างการบริ หารราชการ
แผ่นดินส่ วนกลาง ส่ วนภูมภิ าค
ส่ วนท้องถิน
. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์
. ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจนิ ติ
ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจนิ ติ
บัญญัติ อํานาจบริ หาร อํานาจตุลา
บัญญัติ กับอํานาจบริ หารและ
การ
อํานาจตุลาการ
. มีส่วนร่ วมในการเมืองการ
. การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการ
ปกครองในระดับท้องถิน และ
ปกครองในระดับท้องถิน และดับ
ระดับประเทศ
ประเทศ

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา สค

ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถินและประเทศไทย
. มีความรู ้ ความเข้าใจดําเนิ นชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎหมายเบื องต้นกฎระเบี ยบของชุมชน สังคม
และประเทศ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ความหมาย ความสําคัญของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
2. พุทธประวัติ และประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
3. หลักธรรม และการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา
4. บุคคลตัวอย่างทีใช้หลักธรรมทางศาสนาในการดําเนิ นชีวิต
5. วัฒนธรรมประเพณี ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของชุมชน สังคมในท้องถินและสังคมไทย
. สิ ทธิเสรี ภาพ บทบาทหน้าทีของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
. ปั ญหาและสถานการณ์การเมือง การปกครองทีเกิดขึนในชุมชน
. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย
. กฎหมายในชีวิตประจําวัน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู ้ จากสื อเอกสาร ตํารา สื ออิเล็กทรอนิ กส์ ภูมิปัญญา ผูร้ ู ้ สถาบันทางศาสนา
การฝึ กปฏิ บัติ การทําโครงงาน การจัด กลุ่ ม อภิ ป รายแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ การวิเ คราะห์ สถานการณ์ จ ําลอง
การสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ และนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน
ฯลฯ
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ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถินและประเทศไทย
. มีความรู ้ความเข้าใจดําเนิ นชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยกฎหมายเบืองต้นกฎระเบียบของชุมชน สังคม
และประเทศ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. ศาสนา วัฒนธรรม .มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ
.ความหมายความสําคัญของ
ประเพณี
ความหมายความสําคัญของ ศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม ประเพณี ในประเทศไทย
.มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ พุทธ .พุทธประวัติ และประวัติศาสดา
ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
ประวัติ และประวัติศาสดาของ
- ประวัติพระเยซู
ศาสนาต่างๆ
- ประวัติพระมูฮมั มัด
ฯลฯ
. หลักธรรมสําคัญของศาสนาพุทธ
. มีความรู ้ ความเข้าใจใน
- เบญจศีล เบญจธรรม
หลักธรรม และการปฏิบตั ิธรรมแต่
- ฆราวาสธรรม
ละศาสนา
- พรหมวิหาร
หลักธรรมสําคัญของศาสนา
คริ สต์ ศาสนาอิสลาม
. ตระหนักถึงคุณค่า และเห็น
ศาสนาฮินดู
ความสําคัญในการนําหลักธรรมมา
ใช้ในการดํารงชีวติ
. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิตน ตาม
. การปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
หลักศาสนาทีตนนับถือ
- พุทธ
- คริ สต์
- อิสลาม
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- ฮินดู
4.2 บุคคลตัวอย่างทีใช้หลักธรรม
ทางศาสนาในการดําเนินชีวิต
.การแก้ปัญหาความแตกแยกของ
. สามารถอยูร่ ่ วมกับบุคคลทีต่าง
บุคคล สังคม ชุมชน เพราะความ
ความเชือทางศาสนาในสังคมได้
แตกต่างความเชือศาสนา และสังคม
อย่างสันติสุข
ด้วยสันติวิธี (กรณี ตวั อย่าง)
- จากพุทธประวัติ
- จากประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
. วัฒนธรรมประเพณี ในชุมชน
. มีความรู ้ ความเข้าใจใน
ท้องถิน ภาคต่างๆ ของประเทศไทย
วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน
- ภาษา การแต่งกาย อาหาร ฯลฯ
ท้องถิน และของประเทศ
ของภาคต่างๆ
. ตระหนักถึง ความสําคัญของ
- ประเพณี ของแต่ละชุมชน
วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน
ท้องถิน ภาค เช่น แห่ เทียนพรรษา,
ท้องถิน และของ
บุญเดือนสิ บ,ลอยกระทง,ประเพณี
ประเทศ
วิงควาย,ยีเป็ ง
.การอนุ รักษ์ และสื บสาน
. มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนตาม
วัฒนธรรมประเพณี ของภาคต่างๆ
วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิน
(กรณี ตวั อย่าง)
. การประพฤติปฏิบตั ิตน เพือการ
. นําค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของ
สังคม ชุมชน มาประพฤติปฏิบตั ิจน อนุ รักษ์ และสื บสานวัฒนธรรม
ประเพณี
เป็ นนิ สยั
. ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของชุมชน
สังคมไทย
. การประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
ค่านิ ยมของชุมชน สังคมไทยทีพึง
ประสงค์(กรณี ตวั อย่าง)

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

2. หน้าทีพลเมือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. รู ้และเข้าใจในเรื องสิ ทธิ เสรี ภาพ
บทบาทหน้าทีและคุณค่าของความ
เป็ นพลเมืองดีตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
. ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
.แยกแยะปั ญหา และสถานการณ์
การเมืองการปกครองทีเกิดขึนใน
ชุมชน
4. รู ้และเข้าใจสาระทัวไปเกียวกับ
กฎหมาย
5. นําความรู ้กฎหมายทีเกียวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้
6. เห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
การปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย

.1 ความหมายของประชาธิปไตย
1.2 สิ ทธิ เสรี ภาพบทบาทหน้าทีของ
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย

. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต

. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตน
ตามกฎหมาย
. ปั ญหา และสถานการณ์การเมือง
การปกครองทีเกิดขึนในชุมชน
(กรณี ตวั อย่าง)
. กฎหมายทีเกียวข้องกับตนเอง
และครอบครัว
. กฎหมายทีเกียวข้องกับชุมชน

. กฎหมายอืนๆ เช่นกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิการ กฎหมายว่า
ด้วยสิ ทธิเด็กและสตรี
.การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
. วิธีสร้างความตระหนักในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
. การกระตุน้ จิตสํานึกในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

จํานวน
(ชัวโมง)

393

คําอธิบายรายวิชา สค

การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สังคม จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ ของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชนอย่างง่าย
3. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
4. การนําผลทีได้จากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมโดย
การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในสถานการณ์จริ ง หรื อจากการ ในสถานการณ์จริ ง หรื อจากการสร้างสถานการณ์
จําลอง จัดทําเวทีประชาคม และการศึกษาดูงาน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่ วมในขันตอนต่างๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
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การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สั งคม จํานวน หน่ วยกิต
ระดับประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. พัฒนาตนเอง
. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนา . หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ตนเอง ชุมชน สังคม
. มีความรู ้ ความเข้าใจ และเห็น
. ความหมาย ความสําคัญ
ความสําคัญของข้อมูลตนเอง
ประโยชน์ ของข้อมูลด้าน
ครอบครัว ชุมชนสังคม
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- การเมือง
การปกครอง
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- หน้าทีพลเมือง
- ทรัพยากร สิ งแวดล้อม
- สาธารณสุ ข
- การศึกษา
3. วิเคราะห์ชุมชนอย่างง่ายและ
3. วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูล
อธิบายข้อมูล
อย่างง่าย และเผยแพร่ ขอ้ มูล
. เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่ วม . การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สังคม พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนสังคม
.นําแนวทางการพัฒนา ชุมชน
. การนําผลทีได้จากการวางแผนไป
สังคม ไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง และ ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ครอบครัว
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สั งคมศึกษาจํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใช้ในการดําเนิ นชีวิต เพือความมันคงของชาติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ การเปลียนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ กายภาพ และความสัมพันธ์ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพ ที ส่ ง ผลกระทบถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องประชากร ตลอดจนการเกิ ด
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
2. ความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
3. ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
4. การเมือง การปกครอง และการเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการเมือง การปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดให้มีการสํารวจสภาพภูมิศาสตร์ กายภาพประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองของ
ชุมชน จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลทางกายภาพ จากแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา แผน
ที Website ฯลฯ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ นําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
2. จัดให้มีการศึกษาจากสื อการเรี ยนรู ้ เช่น เอกสาร ตํารา CD แหล่งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา สถานทีสําคัญ
3. จัดให้มีการสื บค้นรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูล จากองค์ก ร
ฟังการบรรยายจากผูร้ ู ้ จัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก
4. จัดกิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริ ง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การค้นคว้าจากผูร้ ู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้ สื อเทคโนโลยี สื อเอกสาร การจําลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุ ปผล
การเรี ยนรู ้ และนําเสนอ ในรู ปแบบทีหลากหลาย
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน
ฯลฯ
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สั งคมศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครอง ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใช้ในการดําเนิ นชีวิต เพือความมันคงของชาติ
ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. ภูมิศาสตร์ กายภาพ . มีความรู ้ ความเข้าใจ
. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของ
ทวีปเอเชีย
ลักษณะภูมิศาสตร์
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย
กายภาพของประเทศต่างๆ
- ทีตังอาณาเขตของประเทศต่างๆ ใน
ในทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย
- ภูมิประเทศของประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย
- ภูมิอากาศของประเทศต่างๆ ในทวีป
เอเชีย
2.1 หลักการเปลียนแปลงสภาพภูมิศาสตร์
กายภาพ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ
2.2 กรณี ตวั อย่างการเปลียนแปลงสภาพ
การเปลียนแปลงสภาพ
ภูมิศาสตร์ กายภาพทีส่ งผลกระทบต่อวิถี
ภูมิศาสตร์ กายภาพทีส่ งผล ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชากรไทย และ
กระทบต่อวิถีชีวติ ความ ทวีปเอเชีย
เป็ นอยูข่ องประชากรไทย . วิธีใช้เครื องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที
และประเทศต่างๆ ในทวีป ลูกโลก Website ดาวเทียม GIS GPRS
เอเชีย
ฯลฯ
. มีทกั ษะในการใช้
เครื องมือทางภูมิศาสตร์
เช่น แผนที ลูกโลก

. สภาพภูมิศาสตร์ กายภาพของไทยที
ส่ งผลต่อทรัพยากรต่าง ๆ และสิ งแวดล้อม

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

Website ดาวเทียม GIS
GPRS ฯลฯ

ต่างๆคือ สภาพป่ าไม้ ดิน หิ น แร่ แม่นาํ
ภูเขา ลําคลอง หนอง บึง ทะเล ชายฝัง
สัตว์ป่า สัตว์ทะเล สัตว์นาจื
ํ ด เปลือกหอย
. มีความรู ้ ความเข้าใจ
แนวปะการัง และอืนๆส่ งผลต่อทรัพยากร
เกียวกับความสัมพันธ์ของ และสิ งแวดล้อมต่างๆ คือ สภาพป่ าไม้ ดิน
สภาพภูมิศาสตร์ กายภาพ หิ น แร่ ภูเขา แม่นาลํ
ํ าคลอง หนอง บึง
ทีมีต่อการเกิด
ทะเล ชายฝัง สัตว์ป่า สัตว์ทะเล สัตว์นาจื
ํ ด
ทรัพยากรธรรมชาติและ เปลือกหอย แนวปะการัง และอืนๆ
สิ งแวดล้อมในทวีปเอเชีย . ความสําคัญในการดํารงชีวิต ให้
สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรในประเทศ
ไทย และประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
. กรณี ตวั อย่างการปรับตัวในการ
ดํารงชีวิตที
สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรในประเทศ
ไทยและประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย

2 ประวัติศาสตร์
ทวีปเอเชีย

. นําความรู ้เกียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทยและทวีป
เอเชียมาปรับใช้ในการ
ดํารงชีวิต และความมันคง
ของชาติ
. อธิบายความเป็ นมาของ .ประวัติศาสตร์ สงั เขปของประเทศใน
ประวัติศาสตร์ ประเทศใน ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย
- จีน
- อินเดีย
- เขมร

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

- ลาว
- มาเลเซีย
- พม่า
- อินโดนี เซีย
- ฟิ ลิปปิ นส์
- ญีปุ่ น
ฯลฯ
. นําเหตุการณ์ใน
. เหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ที
ประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์ เกิดขึนในประเทศไทยและประเทศใน
ให้เห็นความเปลียนแปลง ทวีปเอเชีย
ทีเกิดขึนกับประเทศไทย
- ยุคล่าอาณานิคม
และประเทศในทวีปเอเชีย
- ยุคสงครามเย็น
- ฯลฯ
. เศรษฐศาสตร์

.เข้าใจความหมาย
ความสําคัญ ของ
เศรษฐศาสตร์ และระบบ
เศรษฐกิจ
.เข้าใจหลักการ และ
วิธีการตัดสิ นใจเลือกใช้
ทรัพยากร เพือการผลิต
สิ นค้า และบริ การ

. ความหมาย ความสําคัญ ของ
เศรษฐศาสตร์ มหภาคและเศรษฐศาสตร์
จุลภาค
. ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
.หลักการ และวิธีการเลือกใช้ทรัพยากร
เพือการผลิต
.คุณธรรมในการผลิต

.เลือกวิธีการทีมี
.กฎหมาย และข้อมูลการคุม้ ครอง
ประสิ ทธิภาพมาใช้ในการ ผูบ้ ริ โภค
ผลิตสิ นค้า และบริ การ
. หน่ วยงานทีให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
อย่างมีคุณธรรม
. การพิทกั ษ์สิทธิ และผลประโยชน์ของ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
.รู ้และเข้าใจการใช้
กฎหมาย คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
. บอกแหล่งข้อมูล การ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

. การเมือง การ
ปกครอง

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

ผูบ้ ริ โภค
. ความสําคัญของกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ทวีปเอเชีย

. กลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆในทวีปเอเชีย
6.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ความเป็ นมา
- ความสําคัญ
. ตระหนักบทบาท และ - กฎบัตรอาเซียน
ความสําคัญของการ
- ความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน - ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศ
ทวีปเอเซีย
ไทย
. รู ้และเข้าใจบทบาท
. สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ความสําคัญของการ
ประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
รวมกลุ่มประชาคม
. ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆใน
เศรษฐกิจอาเซียน
ทวีปเอเชีย
. ลักษณะ ประเภทสิ นค้าเข้า และ
สิ นค้าออก ของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย
.วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยกับประเทศต่างๆใน
ทวีปเอเชีย
. รู ้และเข้าใจระบอบ
. การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครอง
และอืนๆ
ต่างๆ ทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
. วิเคราะห์ความแตกต่าง . เปรี ยบเทียบรู ปแบบการเมืองการ
ของรู ปแบบการปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

15
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

ระบอบประชาธิปไตย
ระบอบอืนๆ ของประเทศต่างๆ ในทวีป
และระบอบอืนๆ
เอเชีย
รวมทังตระหนักในคุณค่า
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน
(ชัวโมง)

402

คําอธิบายรายวิชา สค

ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของ ประเทศในทวีปเอเชีย
. มีความรู ้ ความเข้าใจดําเนิ นชีวติ ตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพือนบ้าน
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ประวัติความเป็ นมาของศาสนาในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย
2. หลักธรรมสําคัญ ของการปฏิบตั ิตนให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
3. การบริ หารจิต ตามหลักศาสนา
4. การปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีตามหลักคําสอนของแต่ละศาสนา (พุทธ คริ สต์ อิสลาม)
5. วัฒนธรรม ประเพณี ทีสําคัญของประเทศไทยและทวีปเอเชีย
6. การอนุ รั กษ์ สื บสาน วัฒนธรรม ประเพณี และค่ านิ ยม จริ ย ธรรมทางสังคม ที พึงประสงค์ข อง
สังคมไทย
. โครงสร้างและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ทีเกียวข้องกับสิ ทธิเสรี ภาพ
หน้าทีของประชาชน
. การปฏิรูปการเมืองและจุดเด่นของรัฐธรรมนูญทีเกียวข้องกับสิ ทธิเสรี ภาพหน้าทีของประชาชน
. หลักการอยูร่ ่ วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพืนฐานของคุณธรรมจริ ยธรรม
. สถานการณ์และ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองในสังคมไทย
. สิ ทธิมนุ ษยชนพืนฐาน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู ้ จากสื อเอกสาร ตํารา สื ออิเล็กทรอนิ กส์ ภูมิปัญญา สถาบันทางศาสนา การ
ฝึ กปฏิบตั ิ การทําโครงงาน การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ สถานการณ์ จาํ ลอง การสรุ ปผล
การเรี ยนรู ้ และนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน ฯลฯ
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ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศในทวีปเอเชีย
. มีความรู ้ ความเข้าใจดําเนิ นชีวติ ตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพือนบ้าน
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. ศาสนา วัฒนธรรม
. มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ
. ความเป็ นมาของศาสนาใน
ประเพณี
ความเป็ นมาของศาสนาต่างๆ ใน ประเทศไทย
ประเทศไทย และประเทศใน
- พุทธ
ทวีปเอเชีย
- คริ สต์
- อิสลาม
- ฮินดู
2. นําหลักธรรมสําคัญๆ ใน
. ความเป็ นมาของศาสนาในทวีป
ศาสนาของตน มาประพฤติปฏิบตั ิ เอเชีย
ให้สามารถอยูร่ ่ วมกันกับศาสนา - พุทธ
อืนได้อย่างสันติสุข
- คริ สต์
- อิสลาม
- ฮินดู
. เห็นประโยชน์ในการนํา
. หลักธรรมในแต่ละศาสนาทีทํา
หลักธรรมคําสอนในศาสนาทีตน ให้อยูร่ ่ วมกับศาสนาอืนได้อย่างมี
นับถือมาประพฤติปฏิบตั ิตน
ความสุ ข
เพือให้เป็ นคนดีในสังคม
- ศาสนาพุทธ คือ
พรหมวิหาร
ฆราวาสธรรม ฯลฯ
- ศาสนาคริ สต์
- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาฮินดู
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา

.นําข้อปฏิบตั ิของบุคคลตัวอย่าง . หลักธรรมในแต่ละศาสนาที
ทีใช้หลักธรรมทางศาสนามา
ทําให้ผนู ้ าํ มาประพฤติปฏิบตั ิเป็ น
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันมาใช้ให้ คนดีในศาสนาพุทธคือ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เบญจศีล เบญจธรรม พรหมวิหาร
ธรรมทีทําให้งาม
ศาสนาคริ สต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู
. กรณี ตวั อย่างบุคคลตัวอย่างใน
แต่ละศาสนา
5. มีความรู ้ ความเข้าใจใน
. วัฒนธรรมประเพณี ในประเทศ
วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศ ไทยและประเทศในเอเชีย
ไทยและประเทศในเอเชีย
- ภาษา
- การแต่งกาย
- อาหาร
- ประเพณี
ฯลฯ
. ตระหนักถึงความสําคัญ ใน
. การอนุ รักษ์ และสื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศ วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศ
ไทยและประเทศในเอเชีย
ไทย และประเทศในเอเชีย(กรณี
ตัวอย่าง)
. มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตน
. การประพฤติปฏิบตั ิตน เพือการ
ตามวัฒนธรรมประเพณี ของ
อนุ รักษ์ และสื บสาน วัฒนธรรม
สังคมไทย
ประเพณี ของประเทศไทยและ
ประเทศในเอเชีย

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

หน้าทีพลเมือง

ตัวชีวัด
. ประพฤติตนตามค่านิ ยม
จริ ยธรรมทีพึงประสงค์ของ
สังคมไทย
.รู ้และเข้าใจความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย

เนือหา

. ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของ
ประเทศไทยและประเทศต่างๆใน
เอเชีย
.1 ความเป็ นมา หลักการ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
1. โครงสร้าง และสาระสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญ
. การปฏิรูปการเมือง และ
จุดเด่นของรัฐธรรมนูญทีเกียวกับ
สิ ทธิเสรี ภาพหน้าทีของประชาชน
. รู ้และเข้าใจหลักคุณธรรม
. หลักการอยูร่ ่ วมกันตามวิถีทาง
จริ ยธรรมของการอยูร่ ่ วมกัน
ประชาธิปไตยบนพืนฐานของ
คุณธรรมจริ ยธรรม
. มีส่วนร่ วมทางการเมืองการ
3.สถานการณ์ และการมีส่วนร่ วม
ปกครองตามระบอบ
ทางการเมืองการปกครองตาม
ประชาธิปไตยอันมี
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
. รู ้และเขา้ ใจหลักสิ ทธิมนุษยชน
.หลักสิ ทธิมนุ ษยชน
. การมีส่วนร่ วมในการ คุม้ ครอง . การมีส่วนร่ วมในการคุม้ ครอง
ปกป้ องตนเอง และผูอ้ ืนตามหลัก ตนเอง และผูอ้ ืนตามหลักสิ ทธิ
สิ ทธิมนุ ษยชน
มนุ ษยชน
. ตระหนักถึงประโยชน์ของการ .ประโยชน์ของการมีส่วนร่ วมใน
มีส่วนร่ วมในการคุม้ ครอง
การคุม้ ครองฯ (ยกตัวอย่าง)
ปกป้ องตนเอง และผูอ้ ืนตามหลัก
สิ ทธิมนุ ษยชน
. มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ .การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต
และปราบปรามการทุจริ ต

จํานวน
(ชัวโมง)

406

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

เนือหา
. วิธีสร้างความตระหนักใน
การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต
. การสร้างความเข้าใจที
ถูกต้องเกียวกับกฎหมายในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
. การกระตุน้ จิตสํานึกในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

จํานวน
(ชัวโมง)

407

คําอธิบายรายวิชา สค

การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สังคม จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ความหมาย ความสําคัญ ของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูลตนเอง ชุมชน สังคม
2. เทคนิ คและวิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดเวทีประชาคม การสํารวจข้อมูลการประชาพิจารณ์ โดย
ใช้แบบสอบถาม การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ฯลฯ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
4. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะจากการปฏิบตั ิจริ งการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
ชุ มชน สังคม โดยการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในสถานการณ์ จ ริ ง หรื อจาการสร้ างสถานการณ์ จ ําลอง จัดทําเวที
ประชาคม และการศึกษาดูง าน เปรี ยบเที ยบการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระหว่างกลุ่ม ระหว่า ง
ชุมชน
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
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การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สั งคม จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล และกําหนดแนวทางการ
พัฒนา ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. พัฒนาชุมชน สังคม
. มีความรู้ ความเข้าใจ
.หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน
20
หลักการพัฒนา ชุมชน สังคม สังคม
. มีความรู้ ความเข้าใจ และ
. ความหมาย ความสําคัญ
เห็นความสําคัญของข้อมูล
ประโยชน์ ของข้อมูลด้าน
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
- ภูมิศาสตร์
สังคม
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- การเมือง
การปกครอง
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- หน้าทีพลเมือง
- ทรัพยากร สิ งแวดล้อม
- สาธารณสุ ข
- การศึกษา
3.วิเคราะห์และอธิบายข้อมูล 3. วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย และ
เผยแพร่ ขอ้ มูล
. เกิดความตระหนัก และมี
. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ส่ วนร่ วมในการจัดทํา
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
แผนพัฒนาชุมชน สังคม
สังคม
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ที

หัวเรือง

จํานวน
(ชัวโมง)
5. กําหนดแนวทางการพัฒนา 5. เทคนิ คการมีส่วนร่ วมในการ
20
จัดทําแผน เช่น
ตนเองครอบครัว ชุมชน
- การจัดทําเวทีประชาคม
สังคม
- การประชุมกลุ่มย่อย
- การสัมมนา
- การสํารวจประชามติ
- การประชาพิจารณ์
ฯลฯ
5.2 การจัดทําแผน
-ทิศทาง นโยบาย
- โครงการ
- ผูร้ ับผิดชอบ
- จัดลําดับความสําคัญ
ฯลฯ
5.3 การเผยแพร่ สู่การปฏิบตั ิ
- การเขียนรายงาน
- การเขียนโครงงาน
ฯลฯ
6. นําศักยภาพ ของประเทศ
. การพัฒนาอาชีพในชุมชนและ
ไทยใน ด้านมาเชือมโยงสู่ สังคม
งานอาชีพ
- อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ
- จุดเด่นของประเทศไทยในการ
ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ศักยภาพประเทศไทยกับการ
พัฒนาอาชีพ
ตัวชีวัด

เนือหา
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คําอธิบายรายวิชา
และ
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาบังคับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สั งคมศึกษาจํานวน 3 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
ในโลกและนํามาปรับใช้ในการดําเนิ นชีวติ เพือความมันคงของชาติ
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. สภาพภูมิศาสตร์ ก ายภาพ ของประเทศต่ างๆ ในทวี ปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริ กา ทวีป
อเมริ กา และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีสําคัญๆ
2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยะธรรมโลก บุคคลสําคัญของโลก เหตุ การณ์ สาํ คัญ
ของโลกทีมีผลต่อปั จจุบนั
3. ระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิ น และการเงิ นการคลังของประเทศไทย ระบบเศรษฐกิ จระหว่า ง
ประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
4. การพัฒนาการ การเมือง การปกครอง ของประเทศไทย และเหตุ ก ารณ์ สาํ คัญ ทางการเมืองการ
ปกครองของโลกทีส่ งผลกระทบต่อประเทศไทย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. จัดให้มีการสํารวจสภาพภูมิศาสตร์ กายภาพประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองของ
ชุมชน จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ สื บค้นข้อมูลทางกายภาพ จากแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา แผน
ที Website ฯลฯ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ นําเสนอในรู ปแบบต่างๆ
2. จัดให้มีการศึกษาจากสื อการเรี ยนรู ้ เช่น เอกสาร ตํารา CD แหล่งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา สถานทีสําคัญ
3. จัดให้มีการสื บค้นรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูล จากองค์ก ร
ฟังการบรรยายจากผูร้ ู ้ จัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก
4. จัดกิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริ ง การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การค้นคว้าจากผูร้ ู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้ สื อเทคโนโลยี สื อเอกสาร การจําลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์ สรุ ปผล
การเรี ยนรู ้ และนําเสนอ ในรู ปแบบทีหลากหลาย
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน
ฯลฯ
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สั งคมศึกษา จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักเกียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองใน
โลกและนํามาปรับใช้ในการดําเนิ นชีวติ เพือความมันคงของชาติ
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. ภูมิศาสตร์ กายภาพ
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ
. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของ
เกียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยกับทวีปเอเชีย
กายภาพของประเทศไทยกับ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปแอฟริ กา ทวีปอเมริ กา
ทวีปต่างๆ
2. การเปรี ยบเทียบสภาพ
.เปรี ยบเที ย บสภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพของ ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศ
ไทยกับประเทศต่างในในทวีป
ประเทศไทยกั บ ทวี ป
ต่างๆ
ต่ า งๆ
. สาเหตุและลักษณะการเกิด
. มีความรู ้ ความเข้าใจ ใน
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที
สําคัญๆ รวมทังการป้ องกัน
เกิดขึนในโลก
อันตรายเมือเกิด
- พายุชนิ ดต่างๆ
- นําท่วม
- แผ่นดินไหว
- ภูเขาไฟระเบิด
- ภาวะโลกร้อน
ปรากฏการณ์ เรื อนกระจก
- อืนๆ
4. มีทกั ษะการใช้เครื องมือ 4. วิธีใช้เครื องมือทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ ทีสําคัญๆ
- แผนที
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด

.รู ้วิธีป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยเมือเกิดภัยจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
. สามารถวิเคราะห์
แนวโน้ม และวิกฤต
สิ งแวดล้อมทีเกิดจากการ
กระทําของมนุ ษย์
. มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ด้านสิ งแวดล้อมเพือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมทียังยืน

เนือหา

จํานวน
(ชัวโมง)

- ลูกโลก
- Website
- อืนๆ
.วิธีป้องกันตนเองจากภัย
ธรรมชาติ
. ปั ญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม
. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ปัญหา และสภาพการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อมทีเกิดจากการกระทํา
ของมนุ ษย์ ในสภาพปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต
- ป่ าไม้
- ภูเขา
- แม่นาํ ลําคลอง หนอง บึง ทะเล
- ดิน
- สัตว์ป่า สัตว์นาํ
- แร่ ธาตุ
- มลพิษทางอากาศ
- ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
- อืนๆ
- การป้ องกันการพังทลายของดิน
- การพัฒนาดินให้อุดม

15
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ที

หัวเรือง

ประวัติศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ตัวชีวัด

เนือหา

สมบูรณ์ เช่น การปลูกป่ า การปลูก
หญ้าแฝก ฯลฯ
. ความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนในการแก้ปัญหาการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม (กรณี ตวั อย่าง)
. การแบ่งช่วงเวลา และยุคสมัย
. อธิบายเหตุการณ์สาํ คัญ
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ของ
. แหล่งอารยธรรมโลก
ประเทศต่างๆ ในโลกได้
- จีน
. วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบ
- อินเดีย
เหตุการณ์สาํ คัญทาง
- อียปิ ต์
ประวัติศาสตร์ของแต่ละ
- เมโสโปเตเมีย
ประเทศในโลก ทีมี
- กรี ก
ผลกระทบต่อความ
- โรมัน
เปลียนแปลงของประเทศ
. ประวัติชาติไทย
ต่างๆ ในโลก
- ธนบุรี
3. วิเคราะห์เหตุการณ์โลก
-รัตนโกสิ นทร์
ปั จจุบนั และคาดคะเน
- ลักษณะการเปลียนแปลง
เหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนกับ
ประเทศต่างๆในอนาคตได้ การปกครอง
- เหตุ ก ารณ์ ปัจจุ บัน ที มีผลต่ อ
เนื องมาจากประวัติ ศาสตร์ ไทย
และประเทศต่ า งๆ ในโลกที
ส่ ง ผลถึ งอนาคต
1. วิเคราะห์ปัญหาและ
. ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจของ ไทย
ประเทศไทยได้
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

จํานวน
(ชัวโมง)

415

ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
. เสนอแนวทางการ
แก้ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยใน
ปั จ จุ บั น
. รู ้และเข้าใจ ตระหนักใน
ความสําคัญของการร่ วมกลุ่ม
เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
และประเทศต่างๆ ในโลก
. รู ้และเข้าใจ ในระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ ในโลก
. รู ้และเข้าใจความสัมพันธ์
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ใน
โลก
. วิเคราะห์ความสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ และการ
เลือกจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
ในโลก และผลกระทบ
. เข้าใจในเรื องกลไกราคา
กับระบบเศรษฐกิจ

เนือหา
สังคมแห่ งชาติ
. ปั ญหาเศรษฐกิจของไทยใน
ปัจจุบนั

. ความสําคัญและความจําเป็ นใน
การร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศต่างๆ
. ระบบเศรษฐกิจในโลก
. ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับ
ภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก

. รู ปแบบของระบบเศรษฐกิจ
และวิธีการเลือกจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

. กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
. การแทรกแซงกลไกราคาของ
รัฐบาลในการส่ งเสริ ม และแก้ไข
ระบบเศรษฐกิจ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

การเมืองการปกครอง

ตัวชีวัด

เนือหา

. รู ้และเข้าใจในเรื องการเงิน . ความหมาย ความสําคัญของเงิน
ประเภท สถาบันการเงิน และ
การคลัง และการธนาคาร
สถาบันทางการเงิน
. การธนาคาร
. รู ้และเข้าใจในระบบของ
- ระบบของธนาคาร
การธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- บทบาทหน้าทีของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธนาคารกลาง)
. การคลัง รายได้ประชาชาติ
. ตระหนักในความสําคัญ
- รายได้ของรัฐบาล และการ
ของเงิน และสถาบันการเงิน
จัดทํางบประมาณแผ่นดิน
- ภาษีกบั การพัฒนาประเทศ
- ดุลการค้า
- ดุลการชําระเงิน
.วิเคราะห์ผลกระทบจาก
. ปั ญหาเศรษฐกิจในประเทศ
ปั ญหาทางเศรษฐกิจในเรื อง ไทย ประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆ
การเงิน การคลังของประเทศ ของโลก
ไทย และสังคมโลก
. รู ้และเข้าใจเรื อง
12.1แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับปั จจุบนั
สังคมแห่ งชาติ
12.2 ผลของการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
. รู ้และเข้าใจ ระบอบ
.การปกครองระบอบ
การเมืองการปกครองต่างๆ ประชาธิปไตย
ทีใช้อยูป่ ั จจุบนั
. ตระหนักและเห็นคุณค่า
. การปกครองระบอบเผด็จการ
การปกครองระบอบ
. พัฒนาการของระบอบ

จํานวน
(ชัวโมง)
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ที

หัวเรือง

ตัวชีวัด
ประชาธิปไตย
. รู ้และเข้าใจ ผลทีเกิดจาก
การเปลียนแปลงทาง
การเมืองการปกครอง ของ
ประเทศไทยจากอดีต
. รู ้และเข้าใจผลทีเกิดจาก
การเปลียนแปลงการเมือง
การปกครองของโลก
. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของหลักธรรมาภิบาล และ
นําไปปฏิบตั ิในชีวิตจริ ง

เนือหา
ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ
ในโลก
.เหตุการณ์สาํ คัญทางการเมือง
การปกครอง ของประเทศไทย

. เหตุการณ์สาํ คัญทางการเมือง
การปกครอง ของโลกทีส่ งผล
กระทบต่อประเทศไทย
. หลักธรรมาภิบาล
- นิ ติธรรม
- คุณธรรม
- ความโปร่ งใส
- ความคุม้ ค่า
- รับผิดชอบ
- ความร่ วมมือ
. แนวทางปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมาภิบาล

จํานวน
(ชัวโมง)
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คําอธิบายรายวิชา สค

ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน 2 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศในสังคมโลก
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดําเนิ นชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่างๆในโลก
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. หลักธรรมสําคัญของแต่ละศาสนา และการปฏิบตั ิตนให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
2. วิธีฝึกปฏิบตั ิพฒั นาจิตในแต่ละศาสนา
3. วัฒนธรรมประเพณี ในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลก
4. การสื บทอดทางวัฒนธรรม และประเพณี ดีงามของไทย
5. ค่านิ ยมทีพึงประสงค์
6. แนวทางการป้ องกัน และการแก้ปัญหาพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย
7. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคมและมีผลต่อฐานะของประเทศใน
สังคมโลก
8. ทีมาและบทบาทหน้าที ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
9. การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผอู ้ ืนปฏิบตั ิ
10. การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง เพือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลก
11. สิ ทธิมนุ ษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศทีว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิดา้ นบุคคล
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
จัดให้มีกิจกรรมการศึกษาหาความรู ้จากสื อเอกสาร สื อเทคโนโลยี ภูมิปัญญา องค์กร สถาบัน การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ร่ วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การจัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ การศึก ษาดูงาน และ
การสรุ ปผลการเรี ยนรู ้พร้อมนําเสนอด้วยวิธีทีหลากหลาย
การวัดและประเมินผล
ประเมิน จากการทดสอบ การสังเกต การประเมิน การมีส่วนร่ ว มในการทํากิ จกรรมและการตรวจ
ผลงาน ฯลฯ
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค
ศาสนาและหน้ าทีพลเมือง จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
. มีความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสื บทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศในสังคมโลก
2. มีความรู ้ ความเข้าใจ ดําเนิ นชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่างๆในโลก
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. ศาสนา วัฒนธรรม
. มีความรู้ ความเข้าใจ
. ศาสนาต่างๆ
ประเพณี
ศาสนาทีสําคัญๆ ในโลก
- กําเนิ ดศาสนาต่างๆ
- ศาสดาของศาสนาต่างๆ
. มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
. หลักธรรมสําคัญของศาสนา
หลักธรรมสําคัญของแต่ละ ต่างๆ
ศาสนา
- การเผยแพร่ ศาสนาต่างๆ
- ความขัดแย้งในศาสนาต่างๆ ซึง
ก่อให้เกิดผลเสี ยในสังคม (กรณี
ตัวอย่าง)
. เห็นความสําคัญในการอยู่ .การปฏิบตั ิตนให้อยูร่ ่ วมกันอย่าง
ร่ วมกับศาสนาอืนอย่าง
สันติสุข
สันติสุข
. ประพฤติปฏิบตั ิตนทีส่ งผล 4. วิธีฝึกปฏิบตั ิพฒั นาจิตในแต่ละ
ให้สามารถอยูร่ ่ วมกับศาสนา ศาสนา
อืนอย่างสันติสุข
. ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาจิต เพือให้ . การพัฒนาสติปัญญาในการ
สามารถพัฒนาตนเองให้มี
แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนา
สติปัญญาในการแก้ปัญหา ตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม
ต่างๆ และพัฒนาตนเอง
(กรณี ตวั อย่าง)
ครอบครัว สังคม ชุมชน
. มีความรู้ ความเข้าใจใน
. วัฒนธรรมประเพณี ในประเทศ
วัฒนธรรมประเพณี ของ
ไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
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ตัวชีวัด
ประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆในโลก

. ตระหนักถึงความสําคัญ
ในวัฒนธรรมประเพณี ของ
ประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก
. มีส่วนร่ วมสื บทอด
วัฒนธรรมประเพณี ไทย

เนือหา
- ภาษา
- การแต่งกาย
- อาหาร
- ประเพณี ทีสําคัญๆ
ฯลฯ
. การอนุ รักษ์ และสื บทอด
วัฒนธรรมประเพณี (กรณี ตวั อย่าง)

.ข้อปฏิบตั ิในการมีส่วนร่ วม สื บ
ทอด ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างในการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี อนั ดีงามของสังคมไทย
. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง .1 แนวทางในการเลือกรับ ปรับ
ของผูท้ ีมีวฒั นธรรมประเพณี ใช้วฒั นธรรมต่างชาติได้อย่าง
อันดีงามของสังคมไทยและ เหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
เลือกรับ ปรับ ใช้วฒั นธรรม (กรณี ตวั อย่าง)
จากต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 9.2 ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของ
สังคมไทย
กับตนเองและสังคมไทย
- ความเอือเฟื อเผือแผ่
- การยิมแย้มแจ่มใส
- การให้อภัย
ฯลฯ
10. ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของ
10.ประพฤติปฏิบตั ิตาม
ประเทศต่างๆ ในโลก
ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของ
- การตรงต่อเวลา
สังคมโลก
- ความมีระเบียบ ฯลฯ

จํานวน
(ชัวโมง)
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. หน้าทีพลเมือง

ตัวชีวัด

เนือหา

. เป็ นผูน้ าํ ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาพฤติกรรม
ตามค่านิ ยมทีไม่พึงประสงค์
ของสังคมไทย
. รู ้และเข้าใจบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ

. วิธีปฏิบตั ิในการประพฤติตน
เป็ นผูน้ าํ ร่ วมในการป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาพฤติกรรมทีไม่พึง
ประสงค์ในสังคมไทย
. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีมี
ผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม
และมีผลต่อฐานะของประเทศใน
สังคมโลก
2. บทบาทหน้าทีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการ
ใช้อาํ นาจรัฐ
. ความเป็ นมา และการ
เปลียนแปลงของรัฐธรรมนูญ

2. รู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และการตรวจสอบอํานาจรัฐ
. อธิบายความเป็ นมา และ
การเปลียนแปลงของ
รัฐธรรมนูญ
. บอกวิธีปฏิบตั ิตนตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

. รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน ๆ
. การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผอู ้ ืน
ปฏิบตั ิ
. รู ้และเข้าใจหลักสิ ทธิ
. หลักสิทธิมนุ ษยชนและบทบาท
มนุ ษยชน
หน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสิ ทธิ
. อธิบายหลักสิ ทธิมนุ ษยชน . กฎหมายระหว่างประเทศทีว่า
ให้ผอู ้ ืนได้
ด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิดา้ นบุคคล
. ปฏิบตั ิตนตามหลักสิ ทธิ
7. การปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชน
มนุ ษยชน
8. มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
.การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
และปราบปรามการทุจริ ต

จํานวน
(ชัวโมง)
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ตัวชีวัด

เนือหา
. วิธีสร้างความตระหนักในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
. กฎหมายทีเกียวข้องกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
. การกระตุน้ จิตสํานึกในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

จํานวน
(ชัวโมง)
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การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สังคม จํานวน 1 หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนา ชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม.ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั
ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับเรืองดังต่ อไปนี
1. ความหมาย ความสําคัญ ของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูลตนเอง ชุมชน สังคม
2. เทคนิ คและวิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่ น การจัดเวทีประชาคม การสํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ฯลฯ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
4. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช้
5. ความหมายความสําคัญ ที มาและบทบาทหน้าที ของผูน้ าํ ผูต้ ามชุ มชนด้านการจัดทํา แผนพัฒ นา
ตนเอง ชุมชน สังคม
6. การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการขับเคลือนแผนพัฒนาตนอง ชุมชน สังคม สู่การปฏิบตั ิ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาจากการปฏิบตั ิจริ ง เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุ มชน และผูน้ าํ ชุ มชน
สร้ างสถานการณ์จ าํ ลอง จัดทําเวที ประชาคม และการศึก ษาดูงาน เปรี ยบเที ย บการจัดทําแผนพัฒ นาตนเอง
ชุ มชน/สังคม ระหว่า งกลุ่ ม ระหว่ างชุ มชน ฝึ ก ทักษะการเป็ นผูน้ ํา / ผูต้ ามในการขับเคลื อนแผนพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิ
การวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลงาน และการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนและการขับเคลือนแผนพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ
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การพัฒนาตนเอง ชุ มชน สั งคม จํานวน หน่ วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ
มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนา ชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม.ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบนั
จํานวน
ที
หัวเรือง
ตัวชีวัด
เนือหา
(ชัวโมง)
. พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม . มีความรู ้ ความเข้าใจ
. หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน
20
หลักการพัฒนาตนเอง
สังคม
ชุมชน สังคม
. มีความรู ้ ความเข้าใจ และ . ความหมาย ความสําคัญ
เห็นความสําคัญของข้อมูล ประโยชน์ ของข้อมูลด้าน
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
- ภูมิศาสตร์
สังคม
- ประวัติศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- การเมือง
การปกครอง
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- หน้าทีพลเมือง
- ทรัพยากร สิ งแวดล้อม
- สาธารณสุ ข
- การศึกษา
3. วิเคราะห์และอธิบาย
3. วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ข้อมูล
วิธีการทีหลากหลาย และเผยแพร่
ข้อมูล
. เกิดความตระหนัก และมี . การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
ส่ วนร่ วมในการจัดทํา
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
แผนพัฒนาชุมชน สังคม
สังคม
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ตัวชีวัด
5. สามารถกําหนดแนว
ทางการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม

6. รู ้และเข้าใจ บทบาท
หน้าทีของผูน้ าํ ชุมชน
7. เป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการ
จัดทําและขับเคลือน
แผนพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชนสังคม

เนือหา
5. เทคนิ คการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทําแผน เช่น
- การจัดทําเวทีประชาคม
- การประชุมกลุ่มย่อย
- การสัมมนา
- การสํารวจประชามติ
- การประชาพิจารณ์
ฯลฯ
5.2 การจัดทําแผน
-ทิศทาง นโยบาย
- โครงการ
- ผูร้ ับผิดชอบ
- จัดลําดับความสําคัญ
ฯลฯ
5.3 การเผยแพร่ สู่การปฏิบตั ิ
- การเขียนรายงาน
- การเขียนโครงงาน
ฯลฯ
6. บทบาท หน้าทีของผูน้ าํ /สมาชิกที
ดีของชุมชน สังคม
7.1 ผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดแผนพัฒนา
ชุมชน สังคม
.2 ผูน้ าํ ผูต้ ามในการขับเคลือน
แผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

จํานวน
(ชัวโมง)
20
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นิยามศัพท์
ผังมโนทัศน์ (Concept Map) หมายถึง แผนภาพแทนความคิดทีแสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์
ทีมีความหมายระหว่างความคิดรวบยอดต่าง ๆ โดยอยู่ในรู ปของข้อความ ทังนี ข้อความอาจเป็ นฉลากความคิ ด
รวบยอดสองอัน หรื อมากกว่านัน ซึ งมาเชื อมโยงกัน ด้วยถ้อ ยคําที แสดงให้เห็ น ถึงความสัมพันธ์ หรื อความ
เกี ยวข้อ งระหว่ า งความคิ ด รวบยอดนั น ๆ Concept Map สามารถอยู่ใ นรู ป แบบของแผนภู มิ ใ ยแมงมุ ม
(Spider chart) แผนภูมิองค์กร (Organization chart) หรื อ แผนผังสาย (Flow diagram)
ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับคุณภาพและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีต้องการ
ให้เกิดขึนแก่ผเู ้ รี ยน หลังผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในสาระ ซึงข้อกําหนดดังกล่าวบูรณาการด้วยความคิ ดรวบยอด
สารสนเทศ ทัก ษะความชํา นาญ ความสามารถในการสื อสารองค์ค วามรู ้ ความสามารถในการนําไปใช้ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ เนื อหาสาระ เวลาเรี ยน รหัสวิชา ชือวิชา จํานวนหน่ วยกิต ระดับชัน เพือใช้เป็ นกรอบ ทิศทางที ผูส้ อน
ใช้ในการวางแผน และออกแบบการเรี ยนการสอน
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะสําคัญรวมไว้ ใน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึงผูเ้ รี ยนต้องรู ้และปฏิบตั ิได้
ตัวชีวัด หมายถึง ตัวแปรประกอบหรื อองค์ประกอบที มีค่ าแสดงถึงลัก ษณะหรื อปริ มาณของ
สถานภาพทีต้องการศึกษา ณ จุดเวลา หรื อช่วงเวลาหนึ ง ค่ าของตัวชี วัดแสดง/ระบุ /บ่ งบอกถึงสภาพที ต้องการ
ศึก ษาเป็ นองค์รวมกว้าง ๆ แต่ มีความชัดเจนเพียงพอที จะใช้ใ นการประเมินสภาพที ต้องการศึก ษาได้ หรื อใช้
ในการเปรี ยบเทียบระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลาทีต่างกันเพือให้ทราบถึงความเปลียนแปลง
การศึกษาขันพืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวติ หมายถึง การศึกษาทีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต
หน่ วยกิต หมายถึง ค่านําหนักทีกําหนดให้ในการเรี ยนแต่ละรายวิชา โดยคิดจากระยะเวลาที
ใช้ในการเรี ยนการสอนเพือบรรลุมาตรฐาน หรื อจุดประสงค์ทีตังไว้สาํ หรับรายวิชานัน โดยใช้เวลาเรี ยนไม่นอ้ ย
กว่า ชัวโมง มีค่าเท่ากับ หน่ วยกิต
เทคโนโลยี หมายถึง การนํา เอาแนวคิ ด หลักการ เทคนิ ค ความรู ้ และระเบี ยบวิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ มาประยุก ต์ใช้ในระบบงานเพือให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงไปในทางที เพิมพูน ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
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วิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู ้เกียวกับสิ งต่างๆในธรรมชาติโดยได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีขนตอนและมี
ั
ระเบียบแบบแผน
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการและขันตอนที ที ผูเ้ รี ยนใช้ดาํ เนิ น การค้นคว้าหา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process Skill)
) จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) หมายถึง ขันตอนการทํางานอย่างเป็ นระบบที
นักวิทยาศาสตร์ ใช้ในการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขันตอน ขันตอน คือ
) ขันสังเกต
) ขันระบุปัญหา
) ขันตังสมมติฐาน
) ขันการรวบรวมข้อมูล
) ขันสรุ ปผล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process Skill) หมายถึง ความชํานาญและ
ความสามารถในการใช้การคิดและกระบวนการคิ ดเพือค้นหาความรู ้ รวมทังการแก้ปัญหาต่ าง ๆ มี ทัก ษะ
คื อ . การสัง เกต . การวัด . การจํา แนกหรื อจัด ประเภทสิ งของ . การใช้ความสัมพัน ธ์ระหว่างสเปส
กับเวลา .การคํานวณ และการใช้จาํ นวน . การจัดกระทําและสื อความหมายข้อมูล . การลงความเห็ นจาก
ข้อมูล . การพยากรณ์ . การตังสมมติฐาน . การควบคุมตัวแปร . การตีความและลงข้อสรุ ป . การ
กําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ และ . การทดลอง
จิต วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะหรื อลัก ษณะนิ สัยของบุ ค คล
ที เกิ ดขึ นจากการศึ ก ษาหาความรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ
ได้แก่ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความมุ่งมัน อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ ประหยัด การร่ วมแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน ความมีเหตุผล การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างสร้างสรรค์
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะนิ สยั ของบุคคลทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ ทีบุ คคลริ เริ มการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตาม
ความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้ าหมาย รู้ จกั แสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ เลือกวิธีการ
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เรี ยนรู ้ จนถึ งประเมินความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ ของตนเอง โดยจะดําเนิ นการ ด้วยตนเองหรื อร่ วมมือ
ช่วยเหลือกับผูอ้ ืนหรื อไม่ก็ได้
การใช้ แหล่ งเรียนรู ้ หมายถึง การทีบุคคลเห็นความสําคัญและรู ้ จกั ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ประกอบการ
เรี ยนรู ้
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลียนและประยุกต์ใช้ค วามรู ้
ของบุคคล ชุมชน
คิด เป็ น หมายถึง การแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้ขอ้ มูลตนเอง สังคม และวิชาการ
อย่างเป็ นกระบวนการเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
การวิจยั อย่ างง่ าย หมายถึง การวิจยั ของบุคคลทีทําการวิจยั เล็ก ๆ เพือปรั บปรุ งและพัฒนางาน
และการแก้ปัญหาของตนหรื อชุมชน
อาชี พ หมายถึ ง การทํา มาหากิ น จากการทํางานหรื อกิ จกรรมใด ๆ ที ก่ อให้เกิ ดผลผลิต และ
รายได้เป็ นงานทีสุ จริ ต ไม่ผดิ ศิลธรรมเป็ นทียอมรับของสังคม
เจตคติ หมายถึ ง สภาพความรู ้ สึก ทางด้านจิ ตใจที เกิ ดจากประสบการณ์ แ ละการเรี ยนรู ้ ข อง
บุคคลอันเป็ นผลทําให้เกิด มีท่าที หรื อมีความคิ ดเห็ น รู ้สึกต่ อสิ งใดสิ งหนึ งในลักษณะที ชอบ หรื อไม่ชอบ เห็ น
ด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
ศั ก ยภาพ หมายถึ ง ความสามารถสู งสุ ดที เป็ นไปได้ของบุ ค คล สัตว์ สิ งของนันๆ ได้รั บการ
บํารุ งส่ งเสริ ม อย่างเต็มที และถูกต้องทังทางกายและทางจิต
การจัดการอาชีพ หมายถึง ความพยายามของบุคคลทีจะจัดระบบงาน และจัดระบบคน เพือให้
ทํางานสําเร็ จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การพั ฒ นาอาชี พ หมายถึ ง การทํา ให้ อ าชี พ เจริ ญเติ บ โต งอกงาม และมากขึ น และการ
เปลียนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านลําดับขันตอนต่างๆ ไปสู่ระดับทีขยายขึน
ทักษะการดําเนินชีวติ (Skill for Living) หมายถึง ทักษะภายนอกทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
จากการกระทํา หรื อจากการปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกี ฬา การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน การอ่าน การสอน
การจัดการ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ งทักษะดังกล่าวนันเป็ น
ทักษะที จํา เป็ นต่ อการดํารงชี วิตที จะทําให้มีทกั ษะเหล่ านันมีชีวิต ที ดี สามารถ ดํารงชี พอยู่ในสังคมได้ โดยมี
โอกาสทีดีกว่าผูไ้ ม่มีทกั ษะดังกล่าว
ทักษะชี วิต (Life skill) หมายถึง คุ ณลักษณะหรื อความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา (Psychosocial
Competence) ทีเป็ นทักษะภายในทีจะช่วยให้บุค คลสามารถเผชิ ญสถานการณ์ ต่าง ๆ ที เกิ ดขึ นในชี วิตประจําวัน ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเตรี ยมความพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการดูแลสุ ขภาพ เอดส์ ยา

430

เสพติด ความปลอดภัย สิ งแวดล้อม คุ ณธรรม จริ ยธรรมฯลฯ เพือให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุ ข
ทักษะชีวิตทีจําเป็ น 10 ประการ ได้แก่ การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
สื อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การตระหนักรู ้ในตน การเข้าใจและเห็นใจผูอ้ ืน
การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการกับความเครี ยด
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง แนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทาง
ทีควรจะเป็ นโดยมีพืนฐานมาจากวิถีชีวิตดังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ น
การมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพือความมันคง
และความยังยืนของการพัฒนา ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่นอ้ ยเกิดไปและไม่มากเกิ นไป โดยไม่เบี ยดเบียน
ตนเองและผูอ้ ืน เช่น การผลิตและการบริ โภคทีอยูใ่ นระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับระดับของความพอเพียงนันจะต้องเป็ นไปอย่าง
มีเหตุ ผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที เกี ยวข้องตลอดจนคํานึ งถึงผลทีคาดว่าจะเกิ ดขึ นจากการกระทํา นัน ๆ
อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลียนแปลง
ด้านต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ข องสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิ ดขึ นในอนาคตทังใกล้
และไกล
ภูมปิ ั ญญาไทย (Thai Indigenous) หมายถึง รากฐานปรัชญาชีวิตของคนไทย อันเป็ นที มาของ
ความรู ้ความสามารถต่าง ๆ ทีแสดงออกในวิถีชีวิตของคนไทย ในจารี ตประเพณี วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ อาหาร
บ้านเรื อน เสื อผ้า ยารั กษาโรค เครื องมื อในการทํา มาหากิ น ศิลปะ การแสดง เครื องประดับตกแต่ ง เป็ นฐาน
ความคิด ความฝัน ความใฝ่ ฝัน และความเป็ นไทย
สุ นทรียภาพ ( Aesthetics) หมายถึง ความงามในธรรมชาติ หรื องานศิลปะที แต่ ละบุ คคลเข้าใจ
ได้และรู ้สึกได้ หรื อเป็ นความรู ้สึกและเข้าใจของแต่ละบุคคลทีมีต่อความงามตามธรรมชาติ หรื องานศิลปะ
ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะทีมนุ ษย์สร้างสรรค์ เพือความงดงาม และความพึงพอใจ
มากกว่าประโยชน์ทางด้านใช้สอย สามารถมองเห็นความงดงามจากรู ปลักษณ์ สนองประสาท สัมผัสทางตา เมือ
พบเห็นแล้วทําให้มีความเข้าใจร่ วมกันได้ ทัศนศิลป์ เรี ยกอีกอย่างหนึ งได้ว่า “ศิลปะทีมองเห็น”
จิตสาธารณะ (Public Minded) หมายถึง บุ ค คลที มีจิตสํานึ กทางสังคม มีค วามรั บผิดชอบ และ
เสี ยสละ เพือส่ วนรวม เป็ นคนใจกว้างเห็นแก่ประโยชน์ผอู ้ ืน ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

431

เวทีประชาคม (Community Stage) หมายถึง การจัดทําเวที สาธารณะในหมู่บา้ น/ชุ มชน เพือให้
ประชาชนโดยผูเ้ กี ยวข้อง หรื อ มีส่วนได้เสี ยโดยตรงมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลในรายละเอียด พร้ อมแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล ตลอดจนแสดงความเห็นต่องาน หรื อ นโยบายในชุมชนของตน
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy ) หมายถึ งกิ จ กรรมการผลิ ต การให้บริ ก าร
อุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรั พย์สินทางปั ญญา ฯลฯ รวมถึงบรรดาสิ น ค้าและบริ การที มีก ารใช้
“ความสร้างสรรค์ “ ในการผลิตหรื อบริ การ เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั สิ นค้าและบริ การนัน ๆ
ตั ว อย่ าง อุ ตสาหกรรมที เกี ยวข้อ งกั บเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ในบ้า นเรา เช่ น อาหารไทย
ศิลปะการแสดง แฟชัน ซอฟท์แวร์ วรรณกรรม ดนตรี การแพทย์แผนไทย การโฆษณา พิพิธภัณฑ์ งานฝี มือ ฯลฯ
ทรัพย์ สินทางปั ญญา (Intellectual Property) หมายถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ จัดเป็ นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ ง นอกเหนื อจากสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นทรัพย์สินทีสามารถเคลือนย้ายได้
เช่น รถ โต๊ะ ตูเ้ ย็น เป็ นต้น และอสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นทรัพย์สินทีไม่สามารถเคลือนย้ายได้ เช่น บ้าน ทีดิน
เป็ นต้น โดยทัว ๆ คนไทยส่ วนมากจะคุน้ เคยกับคําว่า “ลิขสิ ทธ์” ซึงใช้เรี ยกทรัพย์ สินทางปั ญญาทุกประเภท โดย
ทีถูกต้องแล้วทรัพย์สินทางปั ญญาแบ่งออกเป็ น ประเภท คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และลิขสิ ทธ์ ซึง
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนันเป็ นความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ทีเกียวกับสิ นค้าอุตสาหกรรม ส่ วนลิขสิ ทธ์
หมายถึงงานหรื อความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรื องานด้านอืน ๆ
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คณะผู้จัดทํา
ทีปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายอภิชาติ
นายวิมล
นายชัยยศ
นายทองอยู่
นางพรทิพย์

จีระวุฒิ
จํานงบุตร
อิมสุ วรรณ์
แก้วไทรฮะ
กล้ารบ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชียวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
ทีปรึ กษาด้านพัฒนาหลักสูตร
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้ยกร่ างสาระความรู้ พนฐาน
ื
วิชาภาษาไทย
1. นางสาววิพุธ โสภวงศ์
ข้าราชาการบํานาญ
2. นางสาวละเอียด สดคมขํา
โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัดสุ พรรณบุรี
3. นางประนอม พรมเผือก
โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม
4. นางนวลพร เพชรา
โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ
5. นางกรแก้ว
พรหมจิระประวัติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ
6. นางวัชราวดี ตราชืนต้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม
7. นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรี วงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
8. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
วิชาภาษาต่ างประเทศ
1. นางสาววิไล แย้มสาขา
2. นางชนิ ดา
ดียงิ
3. นางสาวเกษพร อินทรขันตรี
4. นางสาวพัชรา จงโกรย
5. นางกาญจนา อาร์ โน
6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมคะเน
7. นางสาวเยาวรัตน์ คําตรง
8. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ

สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
โรงเรี ยนรัตนะราษฎร์ บาํ รุ ง
โรงเรี ยนราชวินิตมัธยม
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
วิชาคณิตศาสตร์
1. นางนภา
ศรี สุข
2. นางสาววรวรรณ เบ็ญจนิ รัตน์
3. นางสาวอัมพร วิชยั ศรี
4. นางสาวสุ พาพร ทวีวฒั น์
5. นางนัทธีรัตน์ พีระพันธุ ์
6. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์

ข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงาน กศน.
โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย
สํานักงาน กศน. อําเภอแหลมสิ งห์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางสาวทิพวรรณ เทพพิทกั ษ์
2. นายชัยกิจ อนันตนิ รัติศยั
3. นายแสง
โตศรี สวัสดิเกษม
4. นางสาวนันทยา ทวีศกั ดิ
5. นางสาวอรุ ณวรรณ เอมโอษฐ์
6. นางสาววราภรณ์ วรนาม
7. นางสาวชนิ ตา จิตต์ธรรม

ข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงาน กศน.
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กศน.อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
กศน.อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้บรรณาธิการสาระความรู้ พนฐาน
ื
วิชาภาษาไทย
1. นางสาวละเอียด สดคมขํา
2. นางกรแก้ว พรหมจิระประวัติ
3. นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรี วงศ์
4. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์

ข้าราชการบํานาญ สังกัดสํานักงาน กศน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
วิชาภาษาต่ างประเทศ
1. นางสาววิไล
2. นางนวพร
3. นางสาวนภาพร
4. นางรุ่ งอรุ ณ

แย้มสาขา
คุณีพงษ์
อมรเดชาวัฒน์
ไสยโสภณ

สถาบันการศึกษาทางไกล
สํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

วิชาคณิตศาสตร์
1. นางนารี
พฤาษมาศ
กศน.อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. นายปิ ยะพงศ์ ไสยโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวณัฎณิ ชา คุม้ จุย้
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
4. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์
1. นายชัยกิจ
2. นายประกิต
3. นายสุ ชาติ
4. นายสงัด

อนันตนิ รัติศยั ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาจังหวัดตรัง
จันทร์ ศรี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
มาลากรรณ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประดิษฐ์สุวรรณ์ ผูอ้ าํ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
5. นางสาวผณิ นทร์ แซ่อึง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์
วิชาภาษาต่ างประเทศ
นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ
วิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวผณิ นทร์ แซ่อึง

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

435

คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
คณะผู้ยกร่ างสาระทักษะการเรียนรู้
1. นายกิตติเกษม ใจซือ
2. นางอัชราภรณ์ โค้วคชาภรณ์
3. นางศิริพรรณ สายหงส์
4. นายสมชาย
ฐิติรัตนอัศว์
5. นางสาวสุ วิชา อินหนองฉาง
6. นายกัญจย์โชติ สหพัฒนสมบัติ
7. นางสาวมนต์สุดา เกรี ยงไกร
8. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ

ศึกษานิ เทศก์เชียวชาญ
ศึกษานิ เทศก์เชียวชาญ
ข้าราชการบํานาญ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กศน. อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
กศน. อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กศน. อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้บรรณาธิการสาระทักษะการเรียนรู้
1. ดร.ทองอยู่
แก้วไทรฮะ
2. นางสาวสุ ภรณ์ ปรี ชาอนันต์
3. นางศิริพรรณ สายหงส์
4. นางพิชญาภา ปิ ติวรา
5. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ

ทีปรึ กษา
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบสาระทักษะการเรียนรู้
1. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้ยกร่ างสาระการประกอบอาชีพ
1. นายวิรัช
วัยวุฒิ
2. นายอุทยั
หนูแดง
3. นายพิชิต
แสงลอย
4. นายวาทิน
งามปลอด
5. นางอุบล
ทัศนโกวิท
6. นายมงคล
กาฬคลอด
7. นางนงคราญ แก้วจันทร์

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผอ.กศน.อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผอ.กศน.อําเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ผอ.กศน.อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผอ.กศน.อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
ผอ.กศน.อําเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
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คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
8. นางนราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
ผอ.กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
9. นางสาวสุ กญั ญา ทรัพย์มณี
ผอ.กศน.เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
10. นางดุษฎี
ศรี วฒั นาโรทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
คณะผู้บรรณาธิการสาระการประกอบอาชีพ
1. นายพิชิต
แสงลอย
ผอ.กศน.อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2. นางอุบล
ทัศนโกวิท
ผอ.กศน.อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวกัญจนพร นาจาน
ครู ศรช. กศน.อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4. นางสุ กญั ญา รัตนจารุ วฒั น์ ครู ศรช. กศน.อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5. นางดุษฎี
ศรี วฒั นาโรทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
6. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ผู้รับผิดชอบ
1. นางดุษฎี
ศรี วฒั นาโรทัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
คณะผู้ยกร่ างสาระทักษะการดําเนินชีวติ
1. นางสุ ปรารถนา ยุกตะนันท์
2. นางสุ นนั ท์
เจียรกูล
3. นางกรุ ณา
นนทรักส์
4. นายจํานง
วันวิชยั
5. นางสรัยณ์อร พัฒนไพศาล
6. นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์ เวช
7. นางสาวนาลีวรรณ บุญประสงค์
8. นางนงคราญ แก้วจันทร์
9. นายภาคย์
กลันบุตร
10. นายวิวฒั น์ไชย จันทน์สุคนธ์
11. นางพัฒน์สุดา สอนซือ
12. นางเอือจิตร สมจิตต์ชอบ

โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิ งหเสนี )
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร
ข้าราชการบํานาญ กศน.
ผอ. กศน.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
สภาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ผอ. กศน.อําเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี ษะเกษ
ผอ. กศน.เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
13. นางกนกพรรณ สุ วรรณพิทกั ษ์
14. นางสาวอนงค์ เชือนนท์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้บรรณาธิการสาระทักษะการดําเนินชีวติ
1. นางเอือจิตร สมจิตต์ชอบ ข้าราชการบํานาญ
2. นางผกาพรรณ วัฒนปาณี
ผอ. กศน.อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
3. นายเทิดพงศ์ ธานี รัตน์
ผอ. กศน.อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4. นางสาวอนงค์ เชือนนท์
กศน.เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
5. นายวิวฒั น์ไชย จันทน์สุคนธ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
1. นางดุษฎี
ศรี วฒั นาโรทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
2. นางสาวผณิ นทร์ แซ่อึง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
คณะผู้ยกร่ างสาระการพัฒนาสังคม
1. นางอรัญญา บัวงาม
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2. นางนลินี
ศรี สารคาม จันทร์ตรี ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริ เวณชายแดนสุ รินทร์
3. นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิ ช
ผอ.ศบอ.โคกสูง จ.สระแก้ว
4. นางสาวจีระพันธ์ ชาติชินเชาว์ โรงเรี ยนปทุมคงคา สพฐ.
5. นางธัญญาวดี เหล่าพาณิ ชย์ สํานักงาน กศน. กทม.
6. นางสาววาสนา โกสี ยว์ ฒั นา สถาบันการศึกษาทางไกล
7. นายวีรยุทธ
แสงสิ ริวฒั น์ ผอ.กศน. เขตบางคอแหลม กรุ งเทพ
8. นายธฤติ
ประสานสอน ผอ.กศน. อําเภอวาริ นฯ จ.อุบลราชธานี
9. นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
ผอ.กศน. อําเภอเกาะคา จ.ลําปาง
10. นางพรทิพย์ เข็มทอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้จัดทํา (ต่ อ)
คณะผู้บรรณาธิการสาระการพัฒนาสังคม
1. นางอรัญญา บัวงาม
ข้าราชการบํานาญ
2. นางสาวพิมพาพร อินทจักร์
สถาบัน กศน. ภาคเหนื อ
3. นางสาวชาลิดา วงศ์สุวรรณ
กศน. อําเภอบ้านค่าย จ.ระยอง
4. นางพรทิพย์ เข็มทอง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
ผู้รับผิดชอบสาระการพัฒนาสั งคม
1. นางพรทิพย์ เข็มทอง
คณะทํางาน
1. นางดุษฎี ศรี วฒั นาโรทัย
2. นางพรทิพย์ เข็มทอง
3. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์
4. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ
5. นางสาวผณิ นทร์ แซ่อึง
6. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2
ทีปรึกษา
1. นายประเสริ ฐ
2. นายชัยยศ
3. นายวัชริ นทร์
4. นางวัทนี
5. นางชุลีพร
6. นางอัญชลี
7. นางศุทธินี

บุญเรื อง
อิมสุ วรรณ์
จําปี
จันทร์ โอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอน
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ ทางการศึกษา
หัวหน้าหน่ วยศึกษานิ เทศก์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 สาระความรู้ พนฐาน
ื
วิชาภาษาไทย
1. นางอัชราภรณ์ โค้วคชาภรณ์ หน่ วยศึกษานิ เทศก์
2. นางเกล็ดแก้ว เจริ ญศักดิ
หน่ วยศึกษานิ เทศก์
3. นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรี วงศ์ ข้าราชการบํานาญ
4. นางสาวสมถวิล ศรี จนั ทรวิโรจน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
5. นางสาววันวิสาข์ ทองเปรม
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
วิชาภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. นางสาวศรี สว่าง เลียววาริ ณ
2. นางทองพิน ขันอาสา
3. นางชนิ ดา
ดียงิ
4. นางสาวสุ ลาง เพ็ชรสว่าง
5. นางสุ กญั ญา กุลเลิศพิทยา
6. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์

หน่ วยศึกษานิ เทศก์ ประธาน
หน่ วยศึกษานิ เทศก์
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 (ต่ อ)
วิชาคณิตศาสตร์
1. นางจารุ พร
พุทวิริยากร
2. นางสาววรวรรณ เบ็ญจนิ รัตน์
3. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
5. นางสาวปิ ยวดี คะเนสม

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประธาน
ข้าราชการบํานาญ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน เลขานุ การ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน ผูช้ ่วยเลขานุ การ

วิชาวิทยาศาสตร์
1. นายสงัด
2.
3.
4.
5.
6.

ประดิษฐสุ วรรณ์ ผูอ้ าํ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษานครราชสี มา
นางจันทร์ ศรี อาจสุ โพธิ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาอุบลราชธานี
นางณัฐพร
มนูประเสริ ฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาขอนแก่น
นางอัญอฑิกา คชเสนี ย ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพือการศึกษาสมุทรสาคร
นายชัยพัฒน์ พันธุว์ ฒั นสกุล กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน เลขานุ การ

คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 สาระทักษะการเรียนรู้
1. นายทองอยู่
แก้วไทรฮะ ทีปรึ กษาด้านพัฒนาหลักสูตร
2. นายสมชาย
ฐิติรัตนอัศว์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
3. นางรุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ
กลุ่มพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. นางสาววรรณพร ปั ทมานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
5. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 สาระการประกอบอาชีพ
1. นางอัญชลี
ธรรมวิธีกุล หน่ วยศึกษานิ เทศก์
2. นางดุษฎี
ศรี วฒั นาโรทัย ข้าราชการบํานาญ
3. นายสุ ธี
วรประดิษฐ์ สํานักงาน กศน. จังหวัดตราด
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คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 (ต่ อ)
4. นางสาวกฤษณา โสภี
5. นายสุ ภาพ
เมืองน้อย
6. นางสาวทิพวรรณ วงค์เรื อน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริ เวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 สาระทักษะการดําเนินชีวติ
1. นางผกาพันธ์ วัฒนปาณี
ข้าราชการบํานาญ
2. ส.อ.อวยพร
ศิริวรรณ
ผอ. กศน. อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. นางฤดี
ศิริภาพ
ผอ. กศน. อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
4. นางสาวสุ รัตนา บูรณะวิทย์
สถาบันกศน.ภาคตะวันออก
5. นางสาวธนสรวง ชัยชาญทิพยุทธ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
6. นายสุ รพงษ์ มันมะโน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
7. นายศุภโชค ศรี รัตนศิลป์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
8. นางสาวผณิ นทร์ แซ่อึง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
9. นางสาวเยาวรัตน์ คําตรง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
10. นายกิตติพงศ์ จันทวงศ์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
11. นางสาวเพชริ นทร์ เหลืองจิตวัฒนา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 สาระการพัฒนาสั งคม
1. นางสาวสุ ดใจ บุตรอากาศ
หน่ วยศึกษานิ เทศก์
2. นางพรทิพย์ เข็มทอง
ข้าราชการบํานาญ
3. นางบุษบา
มาลินีกุล
สถาบัน กศน.ภาคเหนื อ
4. นางพรทิพย์ พรรรณนิตานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษ์พิพฒั น์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
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คณะผู้พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ครังที 2 (ต่ อ)
คณะทํางาน
1. นายสุ ภาพ
เมืองน้อย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรี จนั ทรวิโรฒ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
3. นางสาวเบญจวรรณ อําไพศรี กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
4. นางสาวฐิติมา วงศ์บณ
ั ฑบรรณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
5. นางสาวเยาวรัตน์ คําตรง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
6. นายกิตติพงษ์ จันทวง
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
7. นางสาวกรวรรณ กวีวงษ์พิพฒั น์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

