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[๑] 
 

วิสัยทัศน ์
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ และผู้นำความเป็นไทย สืบสาน สร้างสรรค์ด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ทั้งไทยและสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ร่วมสร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสุขภาวะทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างสันติตามวิถี ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จุดหมาย 
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) มุ่งพัฒนาผู้เรียน   
ให้เป็นคนดี คนเก่ง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง จึงกำหนดจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษา ดงันี้ 

๑. มีความรอบรู้ มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ รู้จักการบริหารจัดการตนเอง มีความสามารถ 
ในการสื่อสารเชิงบวก การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีความรอบรู้
ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัล  

๒. มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างสุขภาวะทางกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
๓. มีทักษะวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 

นำไปสร้างผลงานและนวัตกรรมในลักษณะต่างๆ ได้  
๔. เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองอาเซียนที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความเพียร มีความ 

พอเพียง รู้จักตนเองและผู้อื่น มีความรักชาติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน   
นับถือ มีความเท่าเทียมเสมอภาค ยึดมั ่นในวิถีช ีว ิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๕. มีสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ               ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์



 
 

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตนเอง สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม           ไม่พึง
ประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ    
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน      
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม    ได้
อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



[๓] 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะและ/หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเป็นต้องเรียนในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน    
และเลือกเรียนตามความถนัดในกลุ่มรายวิชาชีพ โดยแบ่งสาระการเรียนรู้เป็น ๑๖ สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

๑. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาชีพ 

๑. สาระการเรียนรู้โขน 
๒. สาระการเรียนรู้ละคร  
๓. สาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ 
๔. สาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย 
๕. สาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย 
๖. สาระการเรียนรู้ดนตรีสากล 
๗. สาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล 
๘. สาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ๘ สาระการเรียนรู้ จำนวน ๕๕ มาตรฐาน 
และกลุ่มวิชาชีพ ๘ สาระการเรียนรู้ จำนวน ๗๑ มาตรฐาน ดังนี้  
 
 
 
 
 



[๔] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความย่อความ และเขียน

เรื่องราว  ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิดและ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษา 

และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

อย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๕] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ 

ของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ  
และนำไปใช้ 

 มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม  
และนำไปใช้ 

 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา          
ที่กำหนดให้ 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  

และนำไปใช้ 
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๖] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ

ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ   
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 

 มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ 
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 



[๗] 

 

 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี 
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  
การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๘] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ 
ตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษา 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ 

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรง 
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้ง 
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 



[๙] 
 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผล   

ต่อกันใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์ วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๐] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

     มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี ๒ ชีวิตและครอบครัว 

     มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 

สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
     มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
     มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ 

อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ 
ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
    มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ  

การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
    มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ      

การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๑] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์งานต่าง ๆ ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๒ ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  

คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 

งานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และสากล 
สาระท่ี ๓ นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[๑๒] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน   
มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะการแสวงหา ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน  
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

สาระท่ี ๒ การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๓] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๔] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน 
สาระท่ี ๑ การฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาความหมายหลักการปฏิบัติรวมทั้งเห็นคุณค่า

ของการฝึกหัดเบื้องต้นและนาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นและนาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 

ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๒ รำพื้นฐาน/แม่ท่า 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ

ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำพ้ืนฐาน/แม่ท่า 
 มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติรำพ้ืนฐาน/แม่ท่าได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๓ รำหน้าพาทย์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ 

รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๔ รำตรวจพลและพากย์รถ 
 มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ 

และประโยชน์ของการรำตรวจพลและพากย์รถ 
 มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำตรวจพลและพากย์รถ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๕ กระบวนท่ารบและการตีบท 
 มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ 

ของกระบวนท่ารบและการตีบท 
 มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำกระบวนท่ารบและการตีบทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๖ ระบำเบ็ดเตล็ด  เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง 
 มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ ระบำ

เบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง 
 มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำระบำเบ็ดเตล็ดเพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมืองได้อย่าง

ถูกต้องตามแบบแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๕] 

 

สาระท่ี ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
 มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย 

อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกความคิดริเริ่มอย่างอิสระ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๗.๒ เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์สังคม 
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้ง 
สามารถนำความรู้มาบูรณาการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๖] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร 
สาระท่ี ๑ การฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาความหมาย หลักการปฏิบัติรวมทั้งเห็นคุณค่า

ของการฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒  มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์ได้ 

อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๒ รำมาตรฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ

ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำมาตรฐาน  
 มาตรฐาน ศ ๒.๒  มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ รำมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๓ ระบำมาตรฐาน   
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ 

ระบำมาตรฐาน   
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๔ รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ 

รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๕ ระบำเบ็ดเตล็ด   
 มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ  

ระบำเบ็ดเตล็ด   
 มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๖ เพลงปลุกใจ 
 มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ 

เพลงปลุกใจ   
 มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ เพลงปลุกใจ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๗] 

 

สาระท่ี ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
 มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย 

อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ศ ๗.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งสามารถนำความรู้ 
มาบูรณาการได้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๘] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจประวัติที่มาและประเภทของเครื่องดนตรีไทยและการบำรุงรักษา 

เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทย 

อย่างอิสระ ชื่นชม 
สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี  
 มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลงประเภท

ต่างๆ ตระหนักและเหน็คุณค่า นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ การบรรเลงดนตรีไทย 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่าง
อิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๓.๒  อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๙] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  
   มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 
   มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทย 

อย่างอิสระชื่นชม   
สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี   
   มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ

การบันทึกโน้ตเพลงไทยและแสดงออกทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สาระท่ี ๓ การบรรเลงดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 

เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

   มาตรฐาน ศ ๓.๒  อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทย ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



[๒๐] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าเพลงร้อง ดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

   มาตรฐาน ศ ๑.๒  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลง
ไทย ดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างการขับร้อง
เพลงไทย และวัฒนธรรม 

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๒.๒  มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ตระหนักและเห็นคุณค่า 

ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ การขับร้องเพลงไทยกับวงดนตรีไทย  
   มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์                                        

เห็นคุณค่า ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย 
และดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน              

   มาตรฐาน ศ ๓.๒  อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทยที่เป็นมรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๑] 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมา 
   มาตรฐาน ศ ๑.๑ บรรยาย และสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรม อธิบายถึงคุณค่าของดนตรีสากล      
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก 

สาระท่ี ๒ ทฤษฎีดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ ๒.๑ เขียน อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์  

พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
   มาตรฐาน ศ ๒.๒ วิเคราะห์ อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล แสดงออกทางดนตรีสากล

อย่างสร้างสรรค์ 
สาระท่ี ๓ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ ๓.๑ อธิบายหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ ๓.๒ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะของบทเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๓.๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
สาระท่ี ๔ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ ๔.๑ ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงดนตรีสากลแบบเดี่ยวและรวมวง

ตามมาตรฐานของบทเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๔.๒ อธิบายมารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



[๒๒] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากลประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ 

วัฒนธรรมชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรีสากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ตะวันตก  

   มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลสังเคราะห์ วิเคราะห์  
วิจารณ์ พัฒนา และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลตะวันตก 
   มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการ ฝึกปฏิบัติการขับร้องสากล 
   มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะ 

ของบทเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 
สาระท่ี ๓ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกตบ์ูรณาการ เผยแพร่การขับร้องเดี่ยวและรวมวง  

ตามมาตรฐานของบทเพลงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   มาตรฐาน ศ ๓.๒ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี 
   มาตรฐาน ศ ๓.๓ มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี-การขับร้องสากล 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๒๓] 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีนาฏศิลป์สากล 
   มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์สากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ

วัฒนธรรม ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลที่เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมตะวันตก 

   มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีนาฏศิลป์สากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค ์

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
   มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักและวิธีการฝึกปฏิบัตินาฎศิลป์สากล 
   มาตรฐาน ศ ๒.๒ สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลได้ถูกต้องตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน 

Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 
   มาตรฐาน ศ ๒.๓ สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างระมัดระวัง   

และรับผิดชอบ 
สาระท่ี ๓ การประยุกต์ บูรณาการ การเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ ๓.๑ สามารถประยุกต์ บูรณาการและเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์สากลทั้งเดี่ยว  

และหมู่ตามลักษณะของบทเพลง 
   มาตรฐาน ศ ๓.๒ มารยาทในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากล 

 
  
 
 
 
 
 
 



[๒๔] 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)  

สาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน 

รวม ๓ ปี 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

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

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

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

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์  
- ภูมิศาสตร ์

๘๐ (๒ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 
 

๒๔๐ (๖ นก. 

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

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

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

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

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

กลุ่มวิชาชีพ     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• หมายเหตุ กลุ่มวิชาชีพ นักเรียนเลอืกเรียนสาระการเรียนรูเ้พียงสาระเดียวเท่านั้น 



[๒๕] 
 

 

กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน 

รวม ๓ ปี 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

แนะแนว ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕ 
ลูกเสือ เนตรนารี  ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕ 
ชมรม/ชุมนุม ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๑๐๕ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๔๕ 

รวมเวลาเรียน 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๒๖] 
 

 

 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสินผลการเรียน การให้ระดับ และรายงานผลการเรียน 

 ๑.๑ การติดสินผลการเรียน 

 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มศักยภาพ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน ดังนี้ 
  ๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

  ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยกำหนด 

 ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

  ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดในการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนา
และสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของวิทยาลัยที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวน
มาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น วิทยาลัยอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้
เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
         การใหร้ะดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั ้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยกำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
 ๑.๓ การรายงานผลการเรียน  
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครอง และผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งวิทยาลัยต้องสรุปผลการประเมินการจัดทำเอกสารรายงานให้ผู ้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ    
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา   
           ๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน     
๔๕ หน่วยกิต และรายวิชาวิชาชีพ ๓๖ หน่วยกิต 
            ๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน      
๔๕ หน่วยกิต และรายวิชาวิชาชีพ ๓๖ หน่วยกิต



 [๒๗]  

         ๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 
วิทยาลัยกำหนด 
             ๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ วิทยาลัย
กำหนด 
           ๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่  วิทยาลัย
กำหนด 

การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
 ๑ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นหน้าที่
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม วิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ โดยต้องรายงาน               ให้
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๘]  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 
      มาตรฐาน ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด  

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ    
ของชาติ 

สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย  

อย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๙]  

 ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ท ๑.๑ ม.๑/๑ 
 

 ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  
 

• การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
ที่เป็นบทบรรยายจากหนังสือเรียนหรือ
สื่ออ่ืนๆ  
• การอ่านทำนองเสนาะ 
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ 

ท ๑.๑ ม.๑/๒  
 
ท ๑.๑ ม.๑/๓  
 
 
ท ๑.๑ ม.๑/๔  
 
 
 
ท ๑.๑ ม.๑/๕  
 
 
ท ๑.๑ ม.๑/๖  

๒. จับใจความสำคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน  
๓. ระบุเหตุและผลและ 
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
จากเรื่องที่อ่าน  
๔. ระบุและอธิบายคำ
เปรียบเทียบและคำที่มีหลาย
ความหมาย ในบริบทต่างๆ 
จากการอ่าน  
๕. ตีความคำยากในเอกสาร
วิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท  
๖. ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผล ของงานเขียน
ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  

•  การอ่านจับใจความจากวรรณคดี
และวรรณกรรมในหนังสือเรียน รวมทั้ง
บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  


ท ๑.๑ ม.๑/๗  
 

๗. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจาก
การอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เพ่ือนำไปใช้ 
แก้ปัญหาในชีวิต  
 

• การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น  
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย  
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน 

ท ๒.๑ ม.๑/๑  
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด  

• การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  

ท ๒.๑ ม.๑/๒  
 

๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำ
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สละสลวย  

•  การเขียนแนะนำตนเอง หรือสถานที่
สำคัญ  




 [๓๐]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ท ๒.๑ ม.๑/๓  
 
 
ท ๒.๑ ม.๑/๔  

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์ 
โดยระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน  
๔. เขียนเรียงความ  

• การเขียนเรียงความบรรยาย
ประสบการณ ์ 


ท ๒.๑ ม.๑/๕  
 

๕. เขียนย่อความจากเรื่อง 
ที่อ่าน  

• การเขียนย่อความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียน หรือสื่อ
ต่างๆ  

ท ๒.๑ ม.๑/๖  
 

๖. เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ  

• การเขียนแสดงความคิดเห็น  


ท ๒.๑ ม.๑/๗  
 

๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและ
จดหมายกิจธุระ  
 

• การเขียนจดหมายส่วนตัว           
ในชีวิตประจำวัน  
• การเขียนจดหมายกิจธุระ  


ท ๒.๑ ม.๑/๘  
 

๘. เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า และโครงงาน  
 

• การเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  
• การเขียนรายงานโครงงาน  

ท ๓.๑ ม.๑/๑  
 
ท ๓.๑ ม.๑/๒ 

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 ๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟัง
และด ู 

•  การพูดสรุปความพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  
•  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือ   
ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

ท ๓.๑ ม.๑/๓ 
 
  
ท ๓.๑ ม.๑/๔  

๓. พูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู  
๔. ประเมินความน่าเชื่อถือ 
ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  

 

ท ๓.๑ ม.๑/๕  ๕. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็น ที่ศึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การด ูและการสนทนา  

• การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  


ท ๔.๑ ม.๑/๑  ๑. อธิบายลักษณะของเสียง 
ในภาษาไทย  

• เสียงในภาษาไทย  


 



 [๓๑]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ท ๔.๑ ม.๑/๒  ๒. สร้างคำในภาษาไทย  • การสร้างคำ  
- คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 

ท ๔.๑ ม.๑/๓  ๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
ของคำ ในประโยค  

• ชนิดและหน้าที่ของคำ  


ท ๔.๑ ม.๑/๔  
 

๔. วิเคราะห์ความแตกต่าง 
ของภาษาพูดและภาษาเขียน  

• ระดับภาษา  


ท ๔.๑ ม.๑/๕  
 

๕. แต่งบทร้อยกรอง  
 

• หลักการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และ
กาพย์ฉบัง ๑๖  

ท ๔.๑ ม.๑/๖  ๖. จำแนกและใช้สำนวน  
ที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต 

• สำนวนไทยที่เป็นคำพังเพยและ
สุภาษิต 

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

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคด ีและ
วรรณกรรมที่อ่าน  
๒. วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ที่อ่านพร้อม    
ยกเหตุผลประกอบ  
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่อ่าน  
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง  

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด    
จากวรรณคดีประเภทกาพย์ รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ  
- บันทึกการเดินทาง  
- วรรณกรรมท้องถิ่นของตน  
- เรื่องสั้น  
- สารคด ี 
• บทอาขยานและหนังสืออ่านนอกเวลา 

ท ๕.๑ ม.๑/๕ ๕. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า ตามความสนใจ 



 
 
 
 
 
 
 



 [๓๒]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑             ชื่อรายวิชาภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                จำนวน ๑.๕ หน่วยกติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง จับใจความสำคัญ ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริง อธิบาย ข้อสังเกต และ
ความสมเหตุสมผลจากเรื่องที่อ่าน ตีความคำยากในเอกสาร ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านและมี
มารยาทในการอ่าน   

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
จากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิด เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน โดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย และมารยาทในการเขียน 

พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าเล่าเรื ่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื ้อหาโน้มน้าวใจ และมีมารยาท         
ในการฟัง การด ูและการพูด 

อธิบายลักษณะของเสียง และสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคและความ
แตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต และแต่งบท   ร้อยกรอง 

  อธิบาย วิเคราะห์ สรุปคุณค่าเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมยก
เหตุผลประกอบ ท่องจำบทอาขยาน ตามกำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด              การ
แก้ปัญหาและทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทย และ
มีเจตคติท่ีดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวชี้วัด  
 



 [๓๓]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒             ชื่อรายวิชาภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง                จำนวน ๑.๕ หน่วยกติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง จับใจความสำคัญ ระบุเหตุผล และข้อเท็จจริง อธิบาย ข้อสังเกต และ
ความสมเหตุสมผลจากเรื่องที่อ่าน ตีความคำยากในเอกสาร ปฏิบัติตามคู่มือ วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านและมี
มารยาทในการอ่าน   

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารเขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ
จากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิด เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน โดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย และมารยาทในการเขียน 

พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าเล่าเรื ่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื ้อหาโน้มน้าวใจ และมีมารยาท         
ในการฟัง การด ูและการพูด 

อธิบายลักษณะของเสียง และสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคและความ
แตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต และแต่งบท   ร้อยกรอง 

  อธิบาย วิเคราะห์ สรุปคุณค่าเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อมยก
เหตุผลประกอบ ท่องจำบทอาขยาน ตามกำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด              การ
แก้ปัญหาและทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทย และ
มีเจตคติท่ีดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวชี้วัด 
 



 [๓๔]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ 
  

ท ๑.๑ ม.๒/๑  
 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  

• การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  
ที่เป็นบทพรรณนาจากหนังสือเรียน 
หรือสื่ออ่ืนๆ  
• การอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรอง
ประเภทกลอน  

ท ๑.๑ ม.๒/๒ 
 
  
ท ๑.๑ ม.๒/๓  
 
 
ท ๑.๑ ม.๒/๔  
 
 
ท ๑.๑ ม.๒/๕  
 
 
 
ท ๑.๑ ม.๒/๖  

๒. จับใจความสำคัญสรปุความ 
และอธิบายรายละเอียดจาก
เรื่องท่ีอ่าน  
๓. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดง
ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ 
ที่อ่าน  
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่อง 
ที่อ่าน  
๕. วิเคราะห์และจำแนก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน 
และข้อคิดเห็น จากบทความ 
ที่อ่าน  
๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ 
การโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน  

• การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียน รวมทั้ง
บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 

ท ๑.๑ ม.๒/๗  ๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือ
คำประพันธ์อย่างหลากหลาย 
และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  
เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  

• การอ่านตามความสนใจ เช่น  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย  
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนด
ร่วมกัน  

ท ๒.๑ ม.๒/๒  
ท ๒.๑ ม.๒/๓  

๒. เขียนบรรยายและพรรณนา  
๓. เขียนเรียงความ  

• การเขียนเรียงความที่มีบรรยาย
โวหารและพรรณนาโวหาร  



 [๓๕]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

ท ๒.๑ ม.๒/๔  ๔. เขียนย่อความ  • การเขียนย่อความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียน และสื่อต่างๆ  

ท ๒.๑ ม.๒/๖  ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ  • การเขียนจดหมายกิจธุระ            
ในชีวิตประจำวัน  
- จดหมายเชิญวิทยากร  
- จดหมายขอบคุณวิทยากร  

ท ๒.๑ ม.๒/๗  ๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเรื่อง  
ที่อ่านอย่างมีเหตุผล  

• การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
จากวรรณคด ีและวรรณกรรม        
ในหนังสือเรียน หรือสื่อต่างๆ  

ท ๓.๑ ม.๒/๑  
 
ท ๓.๑ ม.๒/๒  
 
 
ท ๓.๑ ม.๒/๓  

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู  
๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง     
ข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือ 
ของข่าวสารจากสื่อต่างๆ  
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง
ที่ฟัง และดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือ
นำข้อคิด มาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต  

• การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ พูดแสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง และดู  
 

ท ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 

• การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น  
- การพูดอวยพร  
- การพูดโฆษณา 

ท ๔.๑ ม.๒/๑  ๑. สร้างคำในภาษาไทย  • การสร้างคำสมาส  
ท ๔.๑ ม.๒/๒  ๒. วิเคราะห์โครงสร้าง

ประโยคสามัญประโยครวม 
และประโยคซ้อน  

• ลักษณะของประโยคในภาษาไทย  
- ประโยคสามัญ  
- ประโยครวม  
- ประโยคซ้อน  

ท ๔.๑ ม.๒/๓  ๓. แต่งบทร้อยกรอง  • หลักการแต่งกลอนสุภาพ        
กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา  

ท ๔.๑ ม.๒/๔  ๔. ใช้คำราชาศัพท ์ • คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  



 [๓๖]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ท ๔.๑ ม.๒/๕  ๕. รวบรวมและอธิบาย  

ความหมายของคำภาษา   
ต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  

• คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
 

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

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับ   
ที่ยากขึ้น  
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ  
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่อ่าน  
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๕. ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า ตามความสนใจ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๗]  

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑                                 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                             จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บทความหรือคำประพันธ์ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการ
อ่าน อย่างหลากหลาย จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ จำแนกข้อเท็จจริง อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ            ข้อ
โต้แย้ง ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียน มีมารยาทในการ
อ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล และมารยาทในการเขียน 

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่อง พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผลเพ่ือนำข้อคิด           มา
ประยุกต์ในการดำเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

การสร้างคำสมาส แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 

การใช้คำราชาศัพท์ และอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

อธิบายคุณค่าวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน สรุปเนื้อหา 
ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามกำหนด และ     
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้การคิด การแก้ปัญหาและทักษะทาง
ภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีกับภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

ท ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖   
ท ๔.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   
ท ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๒  ตัวชี้วัด 



 [๓๘]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒                                    ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                   จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง บทความหรือคำประพันธ์ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการ
อ่าน อย่างหลากหลาย จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ จำแนกข้อเท็จจริง อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ            ข้อ
โต้แย้ง ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียน มีมารยาทในการ
อ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล และมารยาทในการเขียน 

พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่อง พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ วิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือ อย่างมีเหตุผลเพ่ือนำข้อคิด           มา
ประยุกต์ในการดำเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

การสร้างคำสมาส แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน 

การใช้คำราชาศัพท์ และอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

อธิบายคุณค่าวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน สรุปเนื้อหา 
ความรู้ข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามกำหนด และ     
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้การคิด การแก้ปัญหาและทักษะทาง
ภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและมีเจตคติที่ดีกับภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

ท ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕    ม.๒/๖   
ท ๔.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   
ท ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   

รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๒  ตัวชี้วัด 



 [๓๙]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ท ๑.๑ ม.๓/๑  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  

• การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ที่เป็น  
บทบรรยายและพรรณนา 
จากหนังสือเรียน หรือสื่ออ่ืนๆ  
• การอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรอง
ประเภทโคลงสี่สุภาพ  

ท ๑.๑ ม.๓/๒ 
 
  
ท ๑.๑ ม.๓/๓  
 
 
ท ๑.๑ ม.๓/๔  
 
 
ท ๑.๑ ม.๓/๕  
 
 
 
ท ๑.๑ ม.๓/๖  
 
 
ท ๑.๑ ม.๓/๗  
 
 
ท ๑.๑ ม.๓/๘  

๒. ระบุความแตกต่างของคำ 
ที่มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย  
๓. ระบุใจความสำคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  
๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ย่อความและรายงาน  
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินเรื่อง ที่อ่านโดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  

๖. ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนในเรื่อง 
ที่อ่าน  
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 
การลำดับความ และความ
เป็นไปได้ของเรื่อง  
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่อง 
ที่อ่าน  

• การอ่านจับใจความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียน รวมทั้ง
บทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 

 

 

 



 [๔๐]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ท ๑.๑ ม.๓/๙  
 

๙. ตีความและประเมินคุณค่า 
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียน 
อย่างหลากหลายเพ่ือนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต  

• การอ่านตามความสนใจ เช่น  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- หนังสืออ่านตามความสนใจและ 
ตามวัยของนักเรียน  
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
กำหนด  

ท ๒.๑ ม.๓/๑  ๑. เขียนข้อความโดยใช้ 
ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  

• การเขียนคำอวยพร คำขวัญและ
โฆษณา  

ท ๒.๑ ม.๓/๒  ๒. เขียนย่อความ  • การเขียนย่อความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียน หรือสื่อ
ต่างๆ  

ท ๒.๑ ม.๓/๓  ๓. เขียนจดหมายกิจธุระ  • การเขียนจดหมายกิจธุระ    
ในชีวิตประจำวัน  
- จดหมายเชิญ  
- จดหมายขอความอนุเคราะห์  
- จดหมายแสดงความขอบคุณ  

ท ๒.๑ ม.๓/๔  
 
 
ท ๒.๑ ม.๓/๕  

๔. เขียนอธิบาย ชี้แจง  
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง 
อย่างมีเหตุผล  
๕. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเรื่อง
ต่างๆ  

• การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็น และโต้แย้ง ในเรื่องต่างๆ  
• การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
จากสื่อต่างๆ เช่น  
- บทโฆษณา  
- บทความทางวิชาการ  

ท ๒.๑ ม.๓/๖  ๖. กรอกแบบสมัครงานพร้อม
เขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้
และทักษะ ของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน  

• การกรอกแบบสมัครงาน  
 

ท ๓.๑ ม.๓/๑  
 
 

๑. แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องจากการฟังและ
การด ู 

• การพูดแสดงความคิดเห็น พูด
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจาก
เรื่องท่ีฟัง และดู  



 [๔๑]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ท ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่อง

ที่ฟัง และดู เพ่ือนำข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต 



ท ๓.๑ ม.๓/๓  
 

๓. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็น ที่ศึกษาค้นคว้า 
จากการฟัง การด ูและ 
การสนทนา  

• การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

ท ๓.๑ ม.๓/๔ 
  
ท ๓.๑ ม.๓/๕  

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรง 
ตามวัตถุประสงค ์ 
๕. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอ
หลักฐานตามลำดับเนื้อหา
อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ  

• การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น  
- การอภิปราย  
- การพูดโน้มน้าวใจ  
 

ท ๔.๑ ม.๓/๑  ๑. จำแนกและใช้คำภาษา 
ต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  

• คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
การสร้างคำสมาส 

ท ๔.๑ ม.๓/๒  ๒. วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน  

• ประโยคซับซ้อน  

ท ๔.๑ ม.๓/๓  ๓. วิเคราะห์ระดับภาษา  • ระดับภาษา  
ท ๔.๑ ม.๓/๔ 
  
ท ๔.๑ ม.๓/๕  

๔. ใช้คำทับศัพท์และ 
ศัพท์บัญญัต ิ 
๕. อธิบายความหมายคำศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

• คำทับศัพท ์ 
• คำศัพท์บัญญัติ  
• คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  

ท ๔.๑ ม.๓/๖  ๖. แต่งบทร้อยกรอง  • หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ  
ท ๕.๑ ม.๓/๑  
 
 
 
ท ๕.๑ ม.๓/๒  
 
 
 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคด ี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งข้ึน  
 
๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า 
จากวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน  

• การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด    
จากวรรณคดีประเภทโคลงสี่สุภาพ 
รวมทั้งวรรณคดี และวรรณกรรม       
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
- คำสอนและประวัติศาสตร์  
- วรรณกรรมอาเซียน  
- เรื่องสั้น  
- สารคด ี 



 [๔๒]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ท ๕.๑ ม.๓/๓  
 

๓. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่าน เพ่ือนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตจริง 

• บทอาขยานและหนังสืออ่านนอก
เวลา 

ท ๕.๑ ม.๓/๔ ๔. ท่องจำและบอกคุณค่า 
บทอาขยานตามที่กำหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ และนำไปใช้
อ้างอิง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๔๓]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑                                  ชื่อรายวิชาภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                         จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

............................................................................................................................. ................................................ 
 อ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน ระบุความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล แตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล เพื่อแสดงความคิดเห็ นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาท
ในการอ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ ย่อความ จดหมายกิจธุระอธิบาย ชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน กรอกแบบ สมัคร
งานโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับ
เนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
และมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ และแต่งบทร้อยกรอง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์
วิถีไทย ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด               การ
แก้ปัญหาและทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและ
มีเจตคติท่ีดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

ท ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖   
ท ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖   
ท ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔   

  รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๔  ตัวช้ีวัด 



 [๔๔]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒                                    ชื่อรายวิชาภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                           จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

..................................................................................................................... ........................................................ 
 อ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน ระบุความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล แตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความ ประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาท
ในการอ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ ย่อความ จดหมายกิจธุระอธิบาย ชี้แจง 
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  รายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน กรอกแบบสมัคร
งานโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับ
เนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
และมารยาทในการฟัง การด ูและการพูด 

อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ และแต่งบทร้อยกรอง 

สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม ความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วิเคราะห์
วิถีไทย ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา
และทักษะทางภาษาไทยในการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการใช้ภาษาไทยและมีเจตคติที่
ดีกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

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

ท ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖   
ท ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    ม.๓/๖   
ท ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔   

  รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๔  ตัวช้ีวัด  



 [๔๕]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ 

ของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ  
และนำไปใช้ 

 มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม  
และนำไปใช้  

 มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา            
ที่กำหนดให้ 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  

และนำไปใช้ 
 มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๔๖]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ค ๑.๑ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
ค ๑.๑ ม.๑/๒ 

๑. เข้าใจจำนวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจำนวน 
ตรรกยะ และใช้สมบัติของ 
จำนวนตรรกยะในการแก้      
ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 
๒. เข้าใจและใช้สมบัติของเลข
ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น
จำนวนเต็มบวกในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

• จำนวนเต็ม 
• สมบัติของจำนวนเต็ม 
• ทศนิยมและเศษส่วน 
• จำนวนตรรกยะและสมบัติของ 
จำนวนตรรกยะ 
• เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น 
จำนวนเต็มบวก 
• การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม
จำนวนตรรกยะ และเลขยกกำลังไปใช้
ในการแกป้ัญหา 

ค ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 
ในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 
และปัญหาในชีวิตจริง 

• อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน 
• สัดส่วน 
• การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา 

ค ๑.๓ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ
การเทา่กันและสมบัติของ
จำนวน เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

• สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
• การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการ 
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ไปใช้ในชีวิตจริง 

ค ๑.๓ ม.๑/๒   
 
 
 
ค ๑.๓ ม.๑/๓   
 
 
 

๒. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา       
ในชีวิตจริง 
๓. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

• กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
• สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
• การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 



 [๔๗]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ค ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่นวงเวียน 
และสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจน
นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหา  
ในชีวิตจริง 

• การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
• การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้ 
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

ค ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์ 
หาความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปเรขาคณิตสองมิติและ 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 

• หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
• ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านขา้ง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิตทิี่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

ค ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการนำเสนอข้อมูลและ
แปลความหมายข้อมูล รวมทั้ง 
นำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

• การตั้งคำถามทางสถิติ 
• การเก็บรวบรวมข้อมูล 
• การนำเสนอข้อมูล 
- แผนภูมิรูปภาพ 
- แผนภูมิแท่ง 
- กราฟเส้น 
- แผนภูมิรูปวงกลม 
• การแปลความหมายข้อมูล 
• การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 



 [๔๘]  

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑                                                                          ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                

 ฝึกทักษะ การคิดคำนวณ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ การใช้
สมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ        ใน
ชีวิตจริง ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน และเส้นตรง รวมทั้งโปรแกรม                     The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิต ิ 

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ค ๑.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
  ค ๒.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
รวม  ๒  มาตรฐาน   ๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๔๙]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒                                                                     ชือ่รายวิชาคณิตศาสตร์       
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                         
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วิเคราะห์ คิดคำนวณ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี ่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การใช้สมบัติการ
เท่ากัน สมบัติของจำนวน สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟ ความรู้ทางสถิติ การนำเสนอ
ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลและนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๑  ม.๑/๓   
 ค ๑.๓   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 ค ๓.๑   ม.๑/๑ 
รวม  ๓  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๐]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

ค ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ 
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง 
เป็นจำนวนเต็มในการ 
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

• เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น 
จำนวนเต็ม 
• การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลัง 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ค ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. เข้าใจจำนวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง 
และใช้สมบัติของจำนวนจริง 
ในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

• จำนวนอตรรกยะ 
• จำนวนจริง 
• รากที่สองและรากที่สามของจำนวน
ตรรกยะ 
• การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ 

ค ๑.๒  ม.๒/๑ ๑. เข้าใจหลักการการดำเนิน 
การของพหุนามและใช้พหุนาม 
ในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 

• พหุนาม 
• การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 
• การหารพหุนามด้วยเอกนาม 
ที่มีผลหารเป็นพหุนาม 

ค ๑.๒  ม.๒/๒ ๒. เข้าใจและใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 

• การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสองโดยใช้ 
- สมบัติการแจกแจง 
- กำลังสองสมบูรณ์ 
- ผลต่างของกำลังสอง 

ค ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแกป้ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชวีิตจริง 

• การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
• การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา 

ค ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแกป้ัญหา 
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

• การหาปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
• การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไป ใช้ในการ
แก้ปัญหา 



 [๕๑]  

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

ค ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่น วงเวียน
และ 
สันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ 
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน 
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้าง 
ทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

ค ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้     
ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

ค ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

• การเลื่อนขนาน 
• การสะท้อน 
• การหมุน 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการแกป้ัญหา 

ค ๒.๒ ม.๒/๔ ๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปญัหาในชีวิต
จริง 

• ความเท่ากันทุกประการของ   
รูปสามเหลี่ยม 
• การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ค ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบท     
พีทาโกรัสและบทกลับในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 

• ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
• การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี 
บทพีทาโกรสัและบทกลับไปใช้ใน 
ชีวิตจริง 

 



 [๕๒]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ค ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง

สถิติในการนำเสนอข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
แผนภาพจุด แผนภาพ 
ต้น - ใบ ฮิสโทแกรม  
และค่ากลางของข้อมูล  
และแปลความหมาย 
ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

• การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 
- แผนภาพจุด 
- แผนภาพต้น - ใบ 
- ฮิสโทแกรม 
- ค่ากลางของข้อมูล 
• การแปลความหมายผลลัพธ์ 
• การนำสถิตไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๓]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑                                                                          ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                        จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ฝึกทักษะการคิดคำนวณ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง
เป็นจำนวนเต็ม จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนจริง การใช้สมบัติของจำนวนจริง หลักการดำเนินการของ   
พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สถิติ การนำเสนอข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม  
ค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ ไปใช้ในชีวิตจริง ด้วยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
         ค ๑.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒    
         ค ๑.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
         ค ๓.๑   ม.๒/๑    
รวม  ๓  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๔]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒                                                                         ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๔๐  ชั่วโมง                                                                      จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร ของปริซึม
และทรงกระบอก การใช้เรขาคณิตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม                         The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ ในการสร้างรูปเรขาคณิต มีสมบัติของเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยม การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบท
กลับไปใช้ในชีวิตจริง    

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ค ๒.๒   ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๕]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ค ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจและใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุนามที่มีดีกรี 
สูงกว่าสองในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

• การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ดีกรสีูงกว่าสอง 

ค ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 
• การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลัง
สองไปใช้ในการแก้ปญัหา 

ค ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ
การไม่เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์
และ 
แก้ปัญหา โดยใช้อสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

• อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
• การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ใน
การ 
แก้ปัญหา 

ค ๑.๓ ม.๓/๒ ๒. ประยุกต์ใช้สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียวในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
• การแก้สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
กำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา 

ค ๑.๓ ม.๓/๓ ๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
• การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 
• การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา 

ค ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง 
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย  
และทรงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

• การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 
• การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
พีระมิดกรวย และทรงกลมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 



 [๕๖]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ค ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 

• การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 
• การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และทรงกลมไปใช้ใน
การ 
แก้ปัญหา 

ค ๒.๒  ม.๓/๑   
 
 
 
ม.๓/๒ 

๑. เข้าใจและใช้สมบัติของ 
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
ในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 
และปญัหาในชีวิตจริง 
๒. เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

• รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
• การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้าย 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ค ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

• วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
• ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

ค ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพ
กล่องและแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ 
ในชีวิตจริง 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

• ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- แผนภาพกล่อง 
• การแปลความหมายผลลัพธ์ 
• การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ค ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

• เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
• ความน่าจะเป็น 
• การนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 



 [๕๗]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑              ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                 จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ฟังก์ชันกำลังสอง สมบัติการไม่เท่ากัน อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการกำลัง
สองตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๑.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ค ๑.๓   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๘]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒                        ชื่อรายวิชาคณิตศาสตร์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๔๐  ชั่วโมง                 จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร
ของพีระมิด กรวย ทรงกลม สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การทดลองสุ่ม 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณไ์ปใช้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยี    

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                           
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ค ๒.๒   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ค ๓.๑   ม.๓/๑ 
 ค ๓.๒   ม.๓/๑ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๕๙]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต  
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของ

สสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

 มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรฐาน ว ๒.๓ 
 

เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ 
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ    
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลม ฟ้า 
อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 



 [๖๐]  

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 

๔.๑ 
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี 
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐาน ว 
๔.๒ 

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  
การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๖๑]  

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. เปรียบเทียบรูปร่าง 
ลักษณะและโครงสร้างของ 
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้ง
บรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม 
นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโท
คอนเดรียและคลอโรพลาสต์ 
๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์และโครงสร้าง
ต่างๆ ภายในเซลล์ 

• เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว 
เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์บางชนิดมี
หลายเซลล์เช่น พืช สัตว ์
• โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์และ สามารถสังเกตได้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงได้แก่  
เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 
โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบ 
ในเซลล์สัตว์ได้แก่ผนังเซลล์และ 
คลอโรพลาสต์ 
• โครงสร้างต่างๆของเซลล์มีหน้าที่
แตกต่างกัน 
- ผนังเซลล์ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรง 
แก่เซลล์ 
- เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ
ควบคุมการลำเลียงสารเข้าและ 
ออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ของเซลล์ 
- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ 
ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน 
- แวคิวโอล ทำหน้าที่เก็บน้ำและ 
สารต่างๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
สลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลังงาน 
แก่เซลล์ 
- คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิดการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 



 [๖๒]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างรูปร่างกับการ 
ทำหน้าที่ของเซลล์ 

• เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ  
ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับ
หน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาท 
ส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว 
นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อ่ืนๆ ที่อยู่
ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของ
รากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาว
ออกมาลักษณะคล้ายขนเส้นเล็กๆ เพื่อ
เพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการดูดน้ำและธาตุอาหาร 

ว ๑.๒ ม.๑/๔ ๔. อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

• พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มี
การจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็น
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและสิ่งมีชีวิต
ตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็น
เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิด  
มารวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ
อวัยวะต่างๆ ทำงานร่วมกันเป็นระบบ
อวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงาน
ร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต 

ว ๑.๒ ม.๑/๕ ๕. อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์และยกตัวอย่าง
การแพร่และออสโมซิส 
ในชีวิตประจำวัน 

• เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์เพ่ือใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ของเซลล์และมีการ
ขจัดสารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการออก
นอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจาก
เซลล์มีหลายวิธีเช่น การแพร่ เป็นการ
เคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความ
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความ
เข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมซิส    เป็น
การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากด้าน
ที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำ ไปยัง
ด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า 

 



 [๖๓]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๑.๒ ม.๑/๖ ๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการ

สังเคราะห์ด้วยแสงและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ 
ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็น 
ต้องใช้แสงแก๊สคาร์บอนได-ออกไซด์
คลอโรฟิลล์และน้ำ ผลผลิตที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลและแก๊ส
ออกซิเจน 

ว ๑.๒ ม.๑/๗ 
 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๘ 
 
 
 

๗. อธิบายความสำคัญของ
การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
๘. ตระหนักในคุณค่าของพืช  
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกัน
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

• การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็น
กระบวนการที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต  
เพราะเป็นกระบวนการเดียว 
ที่สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็น
พลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย์  และ
เก็บสะสมในรูปแบบต่างๆ ในโครงสร้าง
ของพืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอ่ืน นอกจาก 
นี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสร้างแก๊ส
ออกซิเจนให้กับบรรยากาศ 
เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตอ่ืนใช้ในกระบวนการ
หายใจ 

ว ๑.๒ ม.๑/๙ 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๐ 

๙. บรรยายลักษณะและ
หน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยาย
ทิศทางการลำเลียงสารใน 
ไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมี
ลักษณะคล้ายท่อเรียงตัวกันเป็นกลุ่ม
เฉพาะที ่โดยไซเล็มทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจากราก
ไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่างๆ ของพืชเพ่ือ
ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึง
กระบวนการ อ่ืนๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่
ลำเลียงอาหารที่ได้ 
จากการสังเคราะห์ด้วยแสง มีทิศทาง
ลำเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 



 [๖๔]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
 
  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๑ ๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ 
ของพืชดอก 

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศได้และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศได้ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๒ ๑๒. อธิบายลักษณะ 
โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนทำ
ให้เกิดการถ่ายเรณ ูรวมทั้ง
บรรยายการปฏิสนธิของพืช
ดอก การเกิดผลและเมล็ด         
การกระจายเมล็ด และการ
งอกของเมล็ด 

• การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการ
สืบพันธุ์ที่มีการผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์
ไข ่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
เกิดข้ึนที่ดอก โดยภายในอับเรณูของส่วน
เกสรเพศผู้มีเรณูซึ่งทำหน้าที่สร้างสเปิร์ม 
ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมียมีถุง
เอ็มบริโอ ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๓ ๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู
ของพืชดอก โดยการไม่
ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู 

• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการ
สืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการ
ปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ 
แต่เกิดจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก   
ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้น
มาเป็นต้นใหม่ได้ 
• การถ่ายเรณูคือ การเคลื่อนย้ายของเรณู
จากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะและโครงสร้างของ
ดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีสิ่งที่
ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 
• การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธ ิ
ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล 
หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และเอนโด
สเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และ
รังไข่พัฒนาไปเป็นผล 
• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจาก   
ต้นเดิม โดยวิธีการต่างๆ   



 [๖๕]  

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อม          
ที่เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด    
โดยเอม็บริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมา 
ในระยะแรกจะอาศัยอาหาร ที่สะสม
ภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแท้พัฒนา     
จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสง ได้เต็มที่
และสร้างอาหารได้เองตามปกติ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๔ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๕ 

๑๔. อธิบายความสำคัญของ
ธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 
๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ที่กำหนด 

• พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลาย
ชนิดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดใน
ปริมาณมากได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
กำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับ
การเจริญเติบโตของพืช จึงต้อง 
มีการให้ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืช
อย่างเหมาะสม 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๖ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๗ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๘ 
 

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์
พืชให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์โดยใช้
ความรู้ 
เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 
๑๗. อธิบายความสำคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ 
ด้านต่างๆ 
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์
ของการขยายพันธุ์พืชโดยการ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

• มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
มาใช้ในการขยายพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมจำนวนพืช 
เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศมาเพาะเลี้ยงวิธีการนี้จะได้พืชใน
ปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะที่แตกต่าง
ไปจากพ่อแม ่   ส่วนการตอนกิ่ง การปัก
ชำ การต่อกิ่ง การติดตา การทาบก่ิง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการนำความรู้เรื่อง
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมา 
ใช้ในการขยายพันธุ์เพ่ือให้ได้พืชที่มี
ลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์
แต่ละวิธีมีข้ันตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือก
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของ 



 [๖๖]  

 ชั้น รหัสตัวชี้วัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  
  

  มนุษย์โดยต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและ
ลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ในการเพ่ิม
จำนวนพืช และทำให้พืช 

สามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง 
ซึ่งจะได้พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น 
และสามารถนำเทคโนโลยีการเพาะ เลี้ยง
เนื้อเยื่อมาประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและ
สารสำคัญในพืชและอ่ืนๆ 

ว ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพ
บางประการของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จาก
การสังเกตและการทดสอบ 
และใช้สารสนเทศท่ีได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆรวมทั้งจัด
กลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
และก่ึงโลหะ 

• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและ 
มีสมบัติทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน  
ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุ 
เป็นโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ         
ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง    
มีผิวมันวาว นำความร้อน นำไฟฟ้า      
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบางๆได้และ    
มีความหนาแน่นทั้งสูงและต่ำ ธาตุอโลหะ
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มัน
วาว ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ 
แตกหักง่ายและมีความหนาแน่นต่ำ    
ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ บางประการเหมือน
โลหะ และสมบัติบางประการเหมือน
อโลหะ          

 

 

 



 [๖๗]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ว ๒.๑ ม.๑/๒ 
 
 
 
 
ว ๒.๑ ม.๑/๓ 

๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสีที่มีต่อสงมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
ธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนว
ทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย 
คุ้มค่า 

• ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ  
ที่สามารถแผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 
• ธาตุมีท้ังประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีควร
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม 

ว ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. เปรียบเทียบจุดเดือด      
จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ 
และสารผสม โดยการวัด
อุณหภูมิเขียนกราฟแปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียง 
ชนิดเดียวส่วนสารผสมประกอบด้วยสาร 
ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมี
สมบัติบางประการที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น  
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ แต่สารผสม
มีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่
กับชนิดและสัดส่วนของสารทีผ่สมอยู่ด้วยกัน 

ว ๒.๑ ม.๑/๕ 
 
 
ว ๒.๑ ม.๑/๖ 

๕. อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
และสารผสม 
๖. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 

• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น 
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ 
เป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะและ
อุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่
คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสม
อยู่ด้วยกัน 

ว ๒.๑ ม.๑/๗ ๗. อธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุและสารประกอบ โดยใช้
แบบจำลองและสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็ก
ที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้นเรียกว่า 
อะตอม ธาตุแต่ละชนิดประกอบ ด้วยอะตอม
เพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยกสลายเป็น
สารอ่ืนได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วย 

 



 [๖๘]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   สัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบเกิดจาก

อะตอมของธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปรวมตัว
กันทางเคมีในอัตราส่วนคงท่ีมีสมบัติ
แตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 
สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี
ธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทน
ได้ด้วยสูตรเคมี 

ว ๒.๑ ม.๑/๘ ๘. อธิบายโครงสร้างอะตอม   
ที่ประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน   
โดยใช้แบบจำลอง 

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โปรตอน มีประจุไฟฟ้า
บวก ธาตุชนิดเดียวกัน มีจำนวนโปรตอน
เท่ากันและเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น 
นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วน
อิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอมมี
จำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน 
จะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า 
นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน 

ว ๒.๑ ม.๑/๙ ๙. อธิบายและเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค และ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะ 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
โดยใช้แบบจำลอง 

• สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค 
โดยสารชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส จะมีการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเคลื่อนที่
ของอนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อรูปร่าง
และปริมาตรของสสาร 
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากท่ีสุด อนุภาค
สั่นอยู่กับที่ทำให้มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง 
แต่มากกว่าแก๊ส อนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่ไม่
เป็นอิสระเท่าแก๊ส  



 [๖๙]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  ทำให้มีรูปร่างไม่คงท่ีแต่ปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาค
เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ทำให้มี
รูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

ว ๒.๑ ม.๑/๑๐ ๑๐. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานความร้อนกับ
การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจำลอง 

• ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาค
ของของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช้
ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกความร้อน ที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่าความ
ร้อนแฝงของการหลอมเหลว และอุณหภูมิ
ขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้
ว่าจุดหลอมเหลว 
• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของ
ของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
จนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของเหลว 
จะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ 
เป็นแก๊ส เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส 
ว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอและ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ 
จะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่าจดุเดือด 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจน 
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะ 
เป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า 
จุดควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ 
จุดเดือดของของเหลวนั้น 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง 



 [๗๐]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  จนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะ
เป็นของแข็งเรียกอุณหภูมินี้ว่าจุดเยือกแข็ง 
ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของ
ของแข็งนั้น 

ว ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
อากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

• เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศ
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศ
กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ของวัตถุ
นั้น แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่า ความดันอากาศ 
• ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนโลกขึ้น
ไปอากาศเบาบางลงมวลอากาศน้อยลง 
ความดันอากาศก็จะลดลง 

ว ๒.๓ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๑/๒ 

๑. วิเคราะห์แปลความหมาย
ข้อมูล และคำนวณปริมาณ
ความร้อนท่ีทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
โดยใช้สมการ  𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑡 

และ 𝑄 = 𝑚𝐿   

๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภูมิของสสาร 

• เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจ
ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ 
หรือเปลี่ยนรูปร่าง 
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิข้ึนกับมวล ความร้อนจำเพาะ และ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
สถานะข้ึนกับมวลและความร้อน 
แฝงจำเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ
อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง 

ว ๒.๓ ม.๑/๓ 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๑/๔ 

๓. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการหดและขยายตัว 
ของสสารเนื่องจากความร้อน 

• ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือ 
หดตัวได้เนื่องจากเม่ือสสารได้รับ 
ความร้อนจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ 
เร็วขึ้นทำให้เกิดการขยายตัว แต่เมื่อสสาร
คายความร้อนจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้า
ลง ทำให้เกิดการหดตัว 
• ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของ 



 [๗๑]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  
  

 โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา และเสนอแนะวิธีการ
นำความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

สสารเนื่องจากความร้อนนำไปใช้ประโยชน์
ได้ด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนน การสร้าง
รางรถไฟ การทำเทอร์มอมิเตอร์ 

ว ๒.๓ ม.๑/๕ ๕. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ถ่ายโอนความร้อนและ
คำนวณปริมาณความร้อนที่
ถ่ายโอน 
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุล
ความร้อนโดยใช้ 

สมการ 𝑄สูญเสีย = 𝑄ได้รับ 

• ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่ง
อุณหภูมิของสสาร ทั้งสองเท่ากัน สภาพที่
สสารทั้งสอง มีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่า  
สมดุลความร้อน 
• เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน 
ความร้อนท่ีเพ่ิมขึ้นของสสารหนึ่ง 
จะเท่ากับความร้อนที่ลดลงของอีกสสาร
หนึ่งซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

ว ๒.๓ ม.๑/๖ 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๑/๗ 

๖. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การถ่ายโอนความร้อนโดยการ
นำความร้อน การพาความ
ร้อน 
การแผ่รังสีความร้อน 
๗. ออกแบบ เลือกใช้และ
สร้างอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความ
ร้อน 

• การถ่ายโอนความร้อนมี ๓ แบบ คือ การ
นำความร้อน การพาความร้อนและการแผ่
รังสีความร้อน การนำความร้อนเป็นการถ่าย
โอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางไม่เคลื่อนที่การพาความร้อนเป็น
การถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดย
ที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสี
ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อน ที่ไม่
ต้องอาศัยตัวกลาง 
• ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได้เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะ
บรรจุอาหาร  
เพ่ือเก็บความร้อน หรือการออกแบบระบบ
ระบายความร้อนในอาคาร 

 



 [๗๒]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย

การแบ่งชั้นบรรยากาศและ
เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 

• โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้
สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศใน
การแบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่ง
แบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ท่ีแตกต่าง
กัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง 
แบ่งบรรยากาศได้เป็น ๕ ชั้น ได้แก่ 
ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์ 
ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ 
และชั้นเอกโซสเฟียร์ 
• บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตแตกต่างกันโดย 
ชั้นโทรโพสเฟียร์ มีปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศท่ีสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชว่ยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ 
ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์
ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา 
ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก
ลดโอกาสที่จะทำความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิต
บนโลก ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อน
คลื่นวิทยุและชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะสำหรับ
การโคจรของดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ 

ว ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

• ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศ 
ในเวลาหนึ่งของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ
อากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ 
และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อย 

 



 [๗๓]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  ในประเทศไทยได้แก่ฝน องค์ประกอบ ลม
ฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวง
อาทิตย์และลักษณะพ้ืนผิวโลกส่งผลต่อ
อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ำส่งผลต่อ 
ความชื้น ความกดอากาศส่งผลต่อลม 
ความชื้น และลมส่งผล ต่อเมฆ 

ว ๓.๒ ม.๑/๓ ๓. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ
พายุหมุนเขตร้อน และผลที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำเสนอแนวทางการ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่
มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ข้ึนสู่
ระดับความสูงที่มีอุณหภูมิต่ำลง จนกระท่ัง
ไอน้ำในอากาศ 
เกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำ และ 
เกิดต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้า
คะนอง ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชก
แรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือ
ทะเลที่นำ้มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่  
๒๖-๒๗ องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำให้อากาศที่
มีอุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้น
เคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง 
อากาศจากบริเวณอ่ืนเคลื่อนเข้ามาแทนที่
และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ ยิ่ง
ใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน
เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุ
หมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง  
ฝนตกหนักซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัตตินให้ปลอดภัย
โดยติดตามข่าวสาร 



 [๗๔]  

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไป 

อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย 
ว ๓.๒ ม.๑/๔ ๔. อธิบายการพยากรณ์

อากาศ และพยากรณ์อากาศ
อย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

• การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลม
ฟ้าอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีการ
ตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศระหว่างพ้ืนที่ การวิเคราะห์ข้อมูล
และสร้างคำพยากรณ์อากาศ 

ว ๓.๒ ม.๑/๕ ๕. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศโดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนและ
การใช้ประโยชน์จากคำ
พยากรณ์อากาศ 

• การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การใช้
ชีวิตประจำวัน การคมนาคม การเกษตร 
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

ว ๓.๒ ม.๑/๖ ๖. อธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติ 
แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
กิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ  
แก๊สเรือนกระจกท่ีถูกปลดปล่อยมากท่ีสุด 
ได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 

ว ๓.๒ ม.๑/๗ ๗. ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การหลอมเหลวของน้ำแข็งข้ัวโลก การ
เพ่ิมข้ึนของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏ
จักรน้ำ การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น 
มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว    



 [๗๕]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
แนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ว ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
และวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

• เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือ
พัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือ
วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความต้องการ 
หรือเพ่ิมความสามารถในการทำงานของ
มนุษย์ 
• ระบบทางเทคโนโลยีเป็นกลุ่มของส่วน
ต่างๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบ 
เข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยในการทำงาน 
ของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบ 
ไปด้วยตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process)และผลผลิต (output)  
ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงานได้
ตามวัตถุประสงค์ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจ 
องค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี
รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงาน
ได้ตามต้องการ 
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาความ
ต้องการความก้าวหน้าของ ศาสตร์ต่างๆ 
เศรษฐกิจ สังคม 

 

 

 



 [๗๖]  

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือความ

ต้องการในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน
พบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่
ประสบ เช่น การเกษตร การอาหาร 
• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวม
ข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำไปสู่การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น 
นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบและ 
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นโดยคำนึงถึง
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหา 
ที่เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ทำได้หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การ
เขียนแผนภาพการเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหา 
จะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายและ
ลดข้อผิดพลาดของการทำงาน 
ที่อาจเกิดข้ึน 

ว ๔.๑ ม.๑/๔ ๔. ทดสอบ ประเมินผล และ
ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบ
ของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และ
ดำเนินการปรับปรุงโดยอาจ 
ทดสอบซำ้เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

 

 

 

 

 

 



 [๗๗]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   • การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด

แนวคิดเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่
ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียน
รายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ  
การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

ว ๔.๑ ม.๑/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะ 
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือกลไกไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา  
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน 
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก 
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เช่น LED  
บัซเซอร์มอเตอร์วงจรไฟฟ้า 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการ มีหลายประเภท ต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งรู้จัก 
เก็บรักษา 

ว ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา 
แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วน
ที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้า ใน
สนามตามพ้ืนที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมี
ความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร 
ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้าทั้งหมด กี่ผืน           

 

 

 

 



 [๗๘]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ว ๔.๒ ม.๑/๒ ๒. ออกแบบและเขียน

โปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ 

• การออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตัวแปรเงื่อนไขวนซ้ำ 
• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ 
เพ่ือให้การแก้ปัญหา 
มีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch,python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ
การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพ้ืนที่ 
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย 

ว ๔.๒ ม.๑/๓ ๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลปฐม
ภูมิประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผล เป็นการกระทำกับข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมี
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน สามารถทำได้
หลายวิธี เช่น คำนวณอัตราส่วน คำนวณ
ค่าเฉลี่ย 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม 
ประมวลผลสร้างทางเลือก ประเมินผล 
นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง  
และแม่นยำ 



 [๗๙]  

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   • ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชา

อ่ืน เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการ
บริโภค ค่าดัชนีมวลกายของคนในท้องถิ่น 
การสร้างกราฟ ผลการทดลองและวิเคราะห์
แนวโน้ม 

ว ๔.๒ ม.๑/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลตามข้อกำหนด 
และข้อตกลง 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัต
ลักษณ์ 
• การจัดการอัตลักษณ์เช่น การตั้งรหัสผ่าน
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• การพิจารณาความเหมาะสม 
ของเนื้อหา เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัว
ผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อ่ืน 
อย่างหยาบคาย 
• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Creative 
commons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๘๐]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วิเคราะห์  เปรียบเทียบ หน้าที่ รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซิ ส ความสำคัญ
ของการสังเคราะห์ด้วยแสง การถ่ายเรณูการปฏิสนธิของพืชดอก ความสำคัญของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์  สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ โครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเคลื่อนที่ของอนุภาค 
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี ่ยนสถานะของสสาร  ความ
หนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยใช้แบบจำลองและหลักฐานเชิงประจักษ์      
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ในการเลือกใช้ปุ๋ย วิธีการขยายพันธุ์พืช  
 ส่งเสริมให้ผู ้เรียน มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารให้ผู ้อื ่นตระหนัก ถึง
ความสำคัญของพืชและสัตว์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะธาตุ
กัมมันตรังสี มีการใช้ทักษะชีวิตในการนำความรู้ไปใช้อธิบายสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันเพื่อใช้สารอย่างปลอดภัย    
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน มีจิตสาธารณะ       ใช้
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ว ๑.๒  ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๑/๖    ม.๑/๗    ม.๑/๘    ม.๑/๙   
                        ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑  ม.๑/๑๒  ม.๑/๑๓  ม.๑/๑๔  ม.๑/๑๕  ม.๑/๑๖  ม.๑/๑๗     
                        ม.๑/๑๘ 
 ว ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕  ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙  ม.๑/๑๐ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๘๑]  

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ คำนวณ ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ   โดย
ใช้สมการ Q=mcΔt  และ Q=mL การถ่ายโอนความร้อนจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ               Qสูญเสยี=
Qที่ได้รับ การขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำ
ความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก 
การแบ่งชั้นบรรยากาศ กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการทำงาน บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน 
อำนวยความสะดวก และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ เครื ่องมือวัดและการสร้าง
แบบจำลอง  
 สร้างชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องของกลไกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิก ออกแบบอัลกอริทึม ใช้โปรแกรมจากซอฟต์แวร์อย่างง่ายหรือที่ให้บริการบน
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทาง
วิทยาศาสตร์หรืออธิบายการทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก การเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การหดและขยายตัวของสสาร การถ่ายโอนความร้อนมา การใช้ทักษะชีวิตในการนำความรู้มาใช้ เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ว ๒.๒  ม.๑/๑ 
 ว ๒.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗ 
 ว ๓.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗ 
 ว ๔.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
 ว ๔.๒      ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔  
รวม  ๕  มาตรฐาน  ๒๔  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๒]  

 ม.๒ ว ๑.๒ ม.๒/๑ 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๒ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๓ 

๑. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้อง 
ในระบบหายใจ 
๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้า
และออก โดยใช้แบบจำลอง 
รวมทั้งอธิบายกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนแก๊ส 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบหายใจโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้
ทำงานเป็นปกติ 

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่
จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูกซ่ีโครง 
• มนุษย์หายใจเข้า เพ่ือนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเพ่ือนำไปใช้ในเซลล์และหายใจออก เพ่ือ
กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 
• อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน
ของอากาศภายในช่องอกซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของกะบังลม และกระดูกซ่ีโครง 
• การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุง
ลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และ
ระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน 
และการเป็นโรคเกี่ยวกับ 
ระบบหายใจบางโรคอาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่ง
พอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง 
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำหน้าที่
เป็นปกติ 

ว ๑.๒ ม.๒/๔ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๕ 

๔. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายในการกำจัดของเสีย 
ทางไต 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบขับถ่ายในการกำจัด
ของเสียทางไต โดยการบอก 
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ชว่ย 

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เก่ียวข้อง  
คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ  
และท่อปัสสาวะ โดยมีไตทำหน้าที่ 
กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย 
กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกาย 
ไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสารที่มี
มากหรือน้อยเกินไป เช่น น้ำ  
โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๓]  

 ม.๒ 
  

 ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้
อย่างปกติ 

• การเลือกรับประทานอาหาร ที่เหมาะสม เช่น
รับประทานอาหาร ที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้ำ
สะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

ว ๑.๒ ม.๒/๖ 
 
 
 

๖. บรรยายโครงสร้างและ
หน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด 
และเลือด 
 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น ๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจ
ห้องบน ๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่าง
หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น 

ว ๑.๒ ม.๒/๗ ๗. อธิบายการทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้
แบบจำลอง 

• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือด 
อาร์เตอร ีหลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมี
โครงสร้างต่างกัน 
• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต
และพลาสมา 
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือด
หมุนเวียนและลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย 
และสารอ่ืนๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่างๆ ทั่ว
ร่างกาย 
• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจาก
หัวใจไปยังเซลล์ต่างๆ  
ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอน ได
ออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียง
กลับเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่
ปอด 

ว ๑.๒ ม.๒/๘ 
 
 
 
 
 

๘. ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง ในการเปรียบเทียบ
อัตราการเต้นของหัวใจขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรม 
 
 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตรา
การเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำ
กิจกรรมต่างๆ  
จะแตกต่างกัน ส่วนความดันเลือด ระบบ
หมุนเวียนเลือดเกิดจากการทำงานของหัวใจและ
หลอดเลือด 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๔]  

 ม.๒ 
  

ว ๑.๒ ม.๒/๙ ๙. ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงาน 
เป็นปกติ 

• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 
• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร 
การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็น
ปกติจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๐ 
 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๑๑ 

๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ประสาทส่วนกลางในการ
ควบคุมการทำงานต่างๆ  
ของร่างกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบประสาทโดยการ
บอกแนวทางในการดูแลรักษา 
รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและ
อันตราย 
ต่อสมองและไขสันหลัง 

• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง
และไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท
ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอกในการควบคุม 
การทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงการแสดง
พฤติกรรม เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
• เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกจะเกิด
กระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สึกไปยังระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่ง
กระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาท สั่งการ ไป
ยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ 
• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและ
มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึง
ควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือน
ต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยง
ภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงาน
เป็นปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๕]  

 ม.๒ 
  
  

ว ๑.๒ ม.๒/๑๒ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๑๓ 

๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศ
หญิงโดยใช้แบบจำลอง 
๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญิง 
ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม
สาว         

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะ
ต่างๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะ
ทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชายจะ
ทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๔ ๑๔. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการ
ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ
ของตนเองในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

• ฮอร์โมนเพศ ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของลักษณะทางเพศ  
ที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ  
การตกไข่การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิ
ของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ  
จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๕ 
 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๑๖ 
 
 
ว ๑.๒ ม.๒/๑๗ 

๑๕. อธิบายการตกไข่การมี
ประจำเดือน การปฏิสนธิและ
การพัฒนาของไซโกต  
จนคลอดเป็นทารก 
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิด    
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์     
ที่กำหนด 
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

• การมีประจำเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่ 
โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนเพศหญิง 
• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการ
ปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะ
เจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็น
ทารก   แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เซลล์ไข่จะ
สลายตัว ผนังด้านในมดลูก รวมทั้งหลอดเลือด 
จะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า 
ประจำเดือน 
• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิ หรือ
ไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น 
การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๖]  

 ม.๒ 
  

ว ๒.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายการแยกสารผสม 
โดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย   
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ 
ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้นๆ การ
ระเหยแห้งใช้แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัว
ละลายที่เป็น 
ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้
ความร้อนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด
เหลือแต่ตัวละลาย  
การตกผลึกใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัว
ละลายที่เป็นของแข็ง 

ว ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. แยกสารโดยการระเหย
แห้ง การตกผลึกการกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว  
โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำ
ละลายระเหยออกไปบางส่วน   ตัวละลายจะตก
ผลึกแยกออกมาการกลั่นอย่างง่ายใช้แยก
สารละลายที่ประกอบด้วย ตัวละลายและ 
ตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มี 
จุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์
ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อนกับ
สารละลาย ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอ 
แยกจากสารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็น
ของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิ
ของไอจะคงที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีปริมาณน้อย โดยใช้
แยกสารที่มีสมบัติการละลาย   
ในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วย 
ตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิด
เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน 
สารจึงแยกออกจากกันได้อัตราส่วน ระหว่าง
ระยะทาง ที่สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่
ได้บนตัวดูดซับกับ 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๗]  

 ม.๒   ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ 
ได้เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด 
ในตัวทำละลายและตัวดูดซับหนึ่งๆ  
การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสาร
ผสมที่มีสมบัติการละลาย   
ในตัวทำละลายที่ต่างกัน โดยชนิดของตัวทำ
ละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้
การสกัด โดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ใช้แยกสารที่
ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยา 
กับนำ้ออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใช้ไอน้ำเป็น
ตัวพา 

ว ๒.๑ ม.๒/๓  ๓. นำวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร
บูรณาการกับคณิตศาสตร์เทคโนโลยีโดยใช้
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบ 
ในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับการแยก
สารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรมที่
ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว 
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร 
โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหาที่
ระบุ หรือนำไปสู่  การพัฒนานวัตกรรมนั้น 
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม
ที่เก่ียวกับการแยกสาร 
ในสารผสม โดยใช้สมบัติทางกายภาพ โดย
เชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการ 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๘]  

 ม.๒   ทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและควบคุมตัวแปร
อย่างเหมาะสม ครอบคลุม 
- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล  
จัดกระทำข้อมูลและเลือกวิธีการ 
สื่อความหมาย ที่เหมาะสมในการนำเสนอผล 
- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา
หรือนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่รวบรวมได้ 
- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม 
ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้โดยใช้วิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมและน่าสนใจ 

ว ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลายชนิดตัวทำ
ละลายอุณหภูมิที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร รวมทั้ง 
อธิบายผลของความดันที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร  
โดยใช้สารสนเทศ 

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย
และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณ 
มากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย  
กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี 
สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 
• สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัว
ทำละลายได้อีกท่ีอุณหภูมิหนึ่งๆ เรียกว่า 
สารละลายอิ่มตัว 
• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย เป็น
ค่าท่ีบอกปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทำ
ละลาย ๑๐๐ กรัม  
จนได้สารละลายอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดัน
หนึ่งๆ สภาพละลายได้ของสารบ่งบอก
ความสามารถในการละลายได้ 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๘๙]  

 ม.๒   ของตัวละลายในตัวทำละลาย  
ซึ่งความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับ
ชนิดของตัวทำละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ
และความดัน 
• สารชนิดหนึ่งๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันใน
ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกันมี
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึ่งๆ ไม่เท่ากัน 
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลาย
ได้ของสารจะเพ่ิมขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความดัน 
มีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพ่ิมข้ึน สภาพ
ละลายได้จะสูงขึ้น 
• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ 
ของสาร เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำ
ละลาย และอุณหภูมิสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น 
การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณมาก
ที่สุด 

ว ๒.๑ ม.๒/๕ 
 
 
 
 
ว ๒.๑ ม.๒/๖ 

๕. ระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย ในหน่วยความ
เข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และ
มวลต่อปริมาตร 
๖. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการนำความรู้เรื่อง 
ความเข้มข้นของสารไปใช้โดย
ยกตัวอย่างการใช้สารละลาย
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย 

• ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุ
ปริมาณตัวละลายในสารละลาย หน่วยความ
เข้มข้นมีหลายหน่วย  
ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละปริมาตรต่อ
ปริมาตร มวลต่อมวลและมวลต่อปริมาตร 
• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร  
เป็นการระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 
๑๐๐ หน่วย ปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้กับ
สารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๐]  

 ม.๒   • ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัว
ละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย มวลเดียวกัน
นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวลตัว
ละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร นิยม
ใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง 
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว 
• การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน ควร
พิจารณาจากความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของการใช้งาน และผลกระทบต่อ
สิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ว ๒.๒ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
ว ๒.๒ ม.๒/๒ 

๑. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของ
วัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
และแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
ในแนวเดียวกัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายๆ แรง
กระทำต่อวัตถุแล้ว แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่
ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์วัตถุ
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

ว ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ความดันของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
เรียกว่า ความดันของของเหลว 
• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความ
ลึกจากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณท่ี
ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของของเหลวมากข้ึน 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๑]  

 ม.๒ 
  

  ความดันของของเหลวจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนักของของเหลว
ด้านบนกระทำมากกว่า 

ว ๒.๒ ม.๒/๔ 
 
 
 
 

๔. วิเคราะห์แรงพยุงและ 
การจม การลอยของวัตถุ 
ในของเหลวจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำต่อวัตถุโดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง 
การจมหรือการลอย 
ของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุและ 
แรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุ 

ว ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. เขียนแผนภาพแสดงแรง 
ที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว 

แรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน  
วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของ
วัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 

ว ๒.๒ ม.๒/๖ ๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดย
ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวให้
เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ 
ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะ 
ที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่
ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ 
แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น 
เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียกแรงเสียดทาน
จลน์ 

ว ๒.๒ ม.๒/๗ ๗. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุข้ึนกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรง
ปฏิกิริยา 
ตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๒]  

 ม.๒ 
  

ว ๒.๒ ม.๒/๘ 
 
 

ว ๒.๒ ม.๒/๙ 

๘. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงอ่ืนๆ         
ที่กระทำต่อวัตถุ  
๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะวิธีการ  
ลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ต่อการทำ
กิจกรรม 
ในชีวิตประจำวัน 

• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การเปิด 
ฝาเกลียวขวดน้ำ การใช้แผ่นกันลื่น 
ในห้องน้ำ บางกิจกรรมไม่ต้องการ 
แรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพ้ืน การใช้
น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 
• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

ว ๒.๒ ม.๒/๑๐ ๑๐. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม 
ในการอธิบายโมเมนต์ 
ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน และ
คำนวณโดยใช้สมการ M = Fl 

• เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่าน
ศูนย์กลางมวลของวัตถุจะเกิดโมเมนต์ของแรง 
ทำให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 
• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรง 
ที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้ง
ฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของ
แรงมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
การหมุน  
โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมี
ขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็ม
นาฬิกา 
• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์
หลายส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้
เรื่องโมเมนต์ของแรงสามารถนำไปใช้ออกแบบ
และ 
ประดิษฐ์ของเล่นได้ 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๓]  

 ม.๒ 
 

ว ๒.๒ ม.๒/๑๑ 
 
 
 
 
 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๒ 

๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของ
สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า
และสนามโน้มถ่วง และ
ทิศทาง 
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ 
ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรง
โน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ 

• วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโน้มถ่วง 
อยู่โดยรอบแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่
ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุท่ีเป็น
แหล่งของสนามโน้มถ่วง 
• วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้า 
อยู่โดยรอบแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุ 
ที่มีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุที่
มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า 
• วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่
โดยรอบแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อขั้วแม่เหล็ก
จะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือ 
ออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก 

ว ๒.๒ ม.๒/๑๓ 
 
 
 
 
 
 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๔ 

๑๓. อธิบายและคำนวณ
อัตราเร็วและความเร็ว 
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้สมการ 

𝑣 =
𝑠

𝑡
   และ  �⃑� =

𝑠

𝑡
 

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑๔. เขียนแผนภาพแสดงการ
กระจัดและความเร็ว 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยน
ตำแหน่งของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง 
โดยมีปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งมี
ทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์เช่น 
ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว 
ปริมาณ สเกลาร์เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น 
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์เป็น
ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การ
กระจัด ความเร็ว 
• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ 
ได้ด้วยลูกศรโดยความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอร์
นั้นๆ 
• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์โดยระยะทาง
เป็นความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๔]  

 ม.๒ 
 

  • การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์โดยการ
กระจัด มีทิศชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยัง
ตำแหน่งสุดท้ายและมีขนาดเท่ากับระยะท่ีสั้น
ที่สุดระหว่างสองตำแหน่งนั้น 
• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์โดยอัตราเร็ว
เป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา 
• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียว 
กับทิศของการกระจัด โดยความเร็ว 
เป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา 

ว ๒.๓ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๒/๒ 
 
 
ว ๒.๓ ม.๒/๓ 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์และ
คำนวณเก่ียวกับงานและกำลัง 
ที่เกิดจากแรงที่กระทำ ต่อ
วัตถ ุ
โดยใช้สมการ  𝑊 = 𝐹𝑠  
และ  𝑃 =  

𝑤

𝑡
 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. วิเคราะห์หลักการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย 
โดยบอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นกับขนาดของแรงและระยะทางในแนว
เดียวกับแรง 
• งานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการทำงานของ
เครื่องกล อย่างง่ายได้แก่คานพ้ืนเอียงรอก
เดี่ยวลิ่มสกรู ล้อ และเพลา ซ่ึงนำไปใช้
ประโยชน์ ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๓ ม.๒/๔ ๔. ออกแบบและทดลอง  
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ 
พลังงานจลน์และพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง 

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุ  
ที่เคลื่อนที ่พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์
โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่า
มากหรือน้อยขึ้นกับมวลและตำแหน่งของวัตถุ 
เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๕]  

 ม.๒ 
  

  พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็น พลังงานกล 
ว ๒.๓ ม.๒/๕ ๕. แปลความหมายข้อมูลและ

อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วง และ
พลังงานจลน์เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์
โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่งๆ 
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้โดยผลรวมของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานจลน์ มี
ค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกลของวัตถุมีค่าคง
ตัว 

ว ๒.๓ ม.๒/๖ ๖. วิเคราะห์สถานการณ์และ
อธิบายการเปลี่ยนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 

• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัว    
ซึ่งอาจเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเป็น  
อีกพลังงานหนึ่ง เช่น พลังงานกล
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรง
เสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น
พลังงานที่ไปใช้ในการทำงานของสิ่งมีชีวิต 
• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถ     
ถ่ายโอนไปยังอีกระบบหนึ่ง หรือได้รับ
พลังงานจากระบบอ่ืนได้ เช่น  
การถ่ายโอนความร้อนระหว่าง 
สสาร การถ่ายโอนพลังงานของการสั่นของ
แหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการเปลี่ยน
พลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน พลังงาน
รวมทั้งหมด มีค่าเท่าเดิมตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๖]  

 ม.๒ 
 

ว ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. เปรียบเทียบกระบวน  
การเกิดสมบัติและการใช้ 
ประโยชน์รวมทั้งอธิบายผล 
กระทบจากการใช้เชื้อเพลิง 
ซากดึกดำบรรพ์จากข้อมูล  
ที่รวบรวมได้ 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิต 
ในอดีตโดยกระบวนการทางเคมีและ
ธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  ได้แก ่
ถ่านหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจาก
วัตถุต้นกำเนิด และสภาพแวดล้อม การเกิดท่ี
แตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิง 
ซากดึกดำบรรพ์ ที่มีลักษณะสมบัติและการ
นำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับ
ปิโตรเลียม จะต้องมีการผ่านการกลั่นลำดับ
ส่วนก่อนการใช้งานเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์ เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 
เนื่องจากต้องใช้เวลานานหลายล้านปี 
จึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 

ว ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. แสดงความตระหนักถึงผล
จากการใช้เชื้อเพลิง 
ซากดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอ
แนวทาง การใช้เชื้อเพลิง 
ซากดึกดำบรรพ์ 

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ใน
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แก๊สบางชนิดที่เกิด
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เช่น  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ 
ยังเป็นแก๊สเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น 
ดังนั้น จึงควรใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน 
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ 
ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๗]  

 ม.๒ ว ๓.๒ ม.๒/๓ ๓. เปรียบเทียบข้อดีและ 
ข้อจำกัดของพลังงานทดแทน  
แต่ละประเภทจากการ
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
แนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงาน
ที่สำคัญในกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์
เนื่องจากเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณ
จำกัดและมักเพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมาก
ขึ้น จึงมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ 
พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อจำกัดท่ี
แตกต่างกัน 

ว ๓.๒ ม.๒/๔ ๔. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
โครงสร้างภายในโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมี 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตาม
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก ซึ่งอยู่
นอกสุด ประกอบด้วยสารประกอบของ
ซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลก คือ
ส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก  
มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบของ
ซิลิกอน แมกนีเซียมและเหล็กและแก่นโลก 
คือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก  
มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิลซึ่ง
แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน 

ว ๓.๒ ม.๒/๕ ๕. อธิบายกระบวนการผุพัง 
อยู่กับที่การกร่อนและการ
สะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจำลองรวมทั้งยกตัวอย่าง
ผลของกระบวนการดังกล่าวที่
ทำให้ผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

• การผุพังอยู่กับท่ีการกร่อนและ 
การสะสมตัวของตะกอนเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่ทำให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นภูมิลักษณ์แบบต่างๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ 
คือ น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง  
แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ 
และปฏิกิริยาเคมี 

  

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๘]  

 ม.๒   • การผุพังอยู่กับท่ีคือ การที่หินผุพังทำลายลง 
ด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ลม ฟ้า อากาศ
กับน้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับ
แบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ 
ซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 
• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกร่อนไป 
โดยมีตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ และธาร
น้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ลม ฟ้า 
อากาศ สารละลาย การครูดถู    การนำพา 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น 
แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัว
ของวัตถุจากการนำพาของ  
น้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง 

ว ๓.๒ ม.๒/๖ ๖. อธิบายลักษณะของ 
ชั้นหน้าตัดดินและ
กระบวนการ 
เกิดดินจากแบบจำลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมี
ลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน 

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสม
คลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุท่ีได้  
จากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ทับถม
เป็นชั้นๆ บนผิวโลก ชั้นดิน 
แบ่งออกเป็นหลายชั้น ขนานหรือ 
เกือบขนานไปกับผิวหน้าดินแต่ละชั้น         
มีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากสมบัติ 
ทางกายภาพ เคมีชีวภาพและ 
ลักษณะอ่ืนๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน      
การยึดตัว ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกต
ได้จากการสำรวจภาคสนาม  
การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E,B, C,R 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๙๙]  

 ม.๒   • ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏ
ให้เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจาก 
ชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด 
• ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน 
ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต 
ในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลาใน
การเกิดดิน 

ว ๓.๒ ม.๒/๗ ๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการ
ของดินโดยใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสมและนำเสนอ 
แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน
จากข้อมูลสมบัติของดิน 

• สมบัติบางประการของดิน เช่น  
เนื้อดิน ความชื้นดิน ค่าความเป็น  
กรด-เบส ธาตุอาหารในดินสามารถนำไปใช้ใน
การตัดสินใจถึงแนวทาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรหรืออ่ืนๆ  
ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสมต่อ การทำการเกษตร 
เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยวดินเค็มและดินดาน อาจ
เกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติหรือการใช้
ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม 
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์         

ว ๓.๒ ม.๒/๘ ๘. อธิบายปัจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิว
ดินและแหล่งน้ำใต้ดินจาก
แบบจำลอง 

• แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากนำ้ฝนที่ตกลงบนพ้ืน
โลกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วย แรงโน้มถ่วง 
การไหลของน้ำทำให้     พ้ืนโลกเกิดการกัด
เซาะเป็นร่องน้ำ เช่น ลำธาร คลอง และแม่นำ้ 
ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ระยะเวลาในการกัด
เซาะ ชนิดดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ 
เช่น ความลาดชัน ความสูงต่ำของพ้ืนที่ เมื่อ
น้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการ
สะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ 
ทะเล และมหาสมุทร 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๐]  

 ม.๒   • แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึม 
ของน้ำผิวดินลงไป สะสมตัวใต้พ้ืนโลก ซึ่ง
แบ่งเป็นน้ำในดินและน้ำบาดาล      น้ำในดิน
เป็นน้ำที่อยู่ร่วมกับอากาศ 
ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาล
เป็นน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและ 
ถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้นดิน      
จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ 

ว ๓.๒ ม.๒/๙ ๙. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การใช้น้ำและนำเสนอแนว
ทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืน 
ในท้องถิ่นของตนเอง 

• แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน  
ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ         
ของมนุษย์ส่งผลต่อการจัดการ 
การใช้ประโยชน์น้ำและคุณภาพ 
ของแหล่งน้ำ เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน 
ของจำนวนประชากร การใช้ประโยชน์  
พ้ืนที่ในด้านต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้ำฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำและ 
แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมของ
มนุษย ์น้ำจากแหล่งน้ำ 
ใต้ดินจึงถูกนำมาใช้มากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณ
น้ำใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการใช้น้ำ
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจทำได้โดย
การจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือให้มแีหล่งน้ำเพียงพอ
สำหรับ 
การดำรงชีวิต การจัดสรรและการใช้น้ำอย่าง
มีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ               

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๑]  

 ม.๒ ว ๓.๒ ม.๒/๑๐ ๑๐. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายกระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝั่งดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุม
ยุบแผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและ
ผลกระทบที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความ
เสียหายร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
• น้ำท่วม เกดิจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำ
เกินกว่าที่จะกักเก็บได ้ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้
น้ำ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและสภาพทาง
ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 
• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม 
ทำให้ตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตกทับถมในอีก
บริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิม 
จึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อน
เข้ามาน้อยกว่าปริมาณท่ีตะกอนเคลื่อน
ออกไปถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือ
หินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัย
สำคัญ ได้แก่ 
ความลาดชันของพื้นที ่สภาพธรณีวิทยา 
ปริมาณน้ำฝน พชืปกคลุมดินและ 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาด
ต่างๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำ
หินปูน เกลือหินใต้ดินหรือ 
เกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปใน 
โพรงถำ้หรือธารน้ำใต้ดิน 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๒]  

 ม.๒ 
 

  • แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของ 
ชั้นดินหรือหินร่วน เมื่อมวลของแข็ง
หรือของเหลวปริมาณมากท่ีรองรับอยู่
ใต ้
ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไป
โดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำ 
ของมนุษย์ 

ว ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึน 
ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 

• สาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ เช่น 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลย ี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่แตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและตัดสินใจ
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

ว ๔.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือ 
ความต้องการในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่นมีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบท 
หรือสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น ด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อมการเกษตร การ
อาหาร 
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา     
เพ่ือสรุปกรอบของปัญหาแล้ว 
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล  
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือนำไปสู่การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๓]  

 ม.๒ 
 

ว ๔.๑ ม.๒/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน 

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นโดย
คำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและ
สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
ช่วยให้ได้แนวทางการ 
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ทำได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ 
การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการ
ทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการ
ทำงาน 
ที่อาจเกิดข้ึน 

ว ๔.๑ ม.๒/๔ ๔. ทดสอบ ประเมินผลและ
อธิบายปัญหาหรือ         
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้ 
กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่า
สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง
ให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด
แนวคิดเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธ ี
เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่น
นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๔]  

 ม.๒ ว ๔.๑ ม.๒/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ  
กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน 
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน 
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์บัซ
เซอร์เฟือง รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

ว ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหา หรือการทำงานที่
พบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถว
ตามลำดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อ
ให้หาได้ง่ายที่สุด 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟังก์ชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน 
• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหา
อาจใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ 
เพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch,python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรม 
ตัดเกรด หาคำตอบทั้งหมดของอสมการ
หลายตัวแปร 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๐๕]  

 ม.๒ ว ๔.๒ ม.๒/๓ ๓. อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการทำงานของระบบ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้
งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

• องค์ประกอบและหลักการทำงาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์ 
• เทคโนโลยีการสื่อสาร 
• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหา
เบื้องต้น 

ว ๔.๒ ม.๒/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีความ 
รับผิดชอบสร้างและแสดงสิทธิ
ในการเผยแพร่ผลงาน 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
โดยเลือกแนวทางปฏิบัติ 
เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น  
แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง  
ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
มีความรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
• การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๑๐๖]  

รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เปรียบเทียบ หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไก การหายใจเข้าและออก กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย การกำจัดของเสียทางไต ระบบประสาท
ส่วนกลาง ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอด
เป็นทารก ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน  
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน ผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้ผิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและสมบัติของ
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลอง  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลองและทดลอง สร้างแบบจำลอง ใช้เครื่องมือ  
ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม อธิบายโครงสร้างภายในโลก           ตาม
องค์ประกอบทางเคมี ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุดการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  
การใช้ประโยชน์ดิน จากการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและลงข้อสรุป  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิด การแก้ปัญหา เลือกใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลรักษาร่างกาย การป้องกันอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย การกำจัด
ของเสียทางไต ระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ ในการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ การใช้พลังงานทดแทนที่
เหมาะสมในท้องถิ่น มีการใช้ทักษะชีวิตในการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่กำหนดการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง 
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์และคุ่มค่า 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ว ๑.๒     ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๑/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐  
  ม.๒/๑๑   ม.๒/๑๒   ม.๒/๑๓   ม.๒/๑๔   ม.๒/๑๕   ม.๒/๑๖   ม.๒/๑๗ 
 ว ๓.๒     ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๑/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๒๗  ตัวช้ีวัด 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เปรียบเทียบ แยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี      แบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำความเข้มข้นของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์แรงพยุง การจม การลอย
ของวัตถุ แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน์ แหล่งของแรงสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง ทิศทางและ
ขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุในแต่ละสนาม อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ    โดยใช้สมการ 
V=s/t และ �⃗� = 𝑠/t  การกระจัดและความเร็วงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการ W=Fs 

และ P = 
𝑤

𝑡
 หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย การเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงาน

จลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคงตัว การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน  
 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบ ทดลอง เขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายโมเมนต์ของแรงโดย
ใช้สมการ M=Fl  การกระจัด ความเร็ว แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน และแรงอ่ืนๆ ที่กระทำต่อวัตถุ ปัจจัยที่มีผลต่อแรง 
เสียดทาน โมเมนต์ของแรง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่พบในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่องแรงเสียดทาน การใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผลตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น 
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย มีความซื่อสัตย์สุจริต     
ในการสร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกันผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ว ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖ 
 ว ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐ 
                       ม.๒/๑๑   ม.๒/๑๒   ม.๒/๑๓   ม.๒/๑๔  
 ว ๒.๓  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖ 
 ว ๔.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
 ว ๔.๒      ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
รวม  ๕  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ  
ที่ได้จากการสำรวจ 

• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มี
ชีวิต เช่น พืช สัตว์จุลินทรีย์และองค์ประกอบ
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ทีไ่ม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ อุณหภูมิแร่ธาตุแก๊ส 
องค์ประกอบ 
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พืชต้องการ แสง 
น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
ในการสร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบทั้งสอง
ส่วนนี้จะต้องมีความ สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 
ระบบนิเวศ 
จึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

ว ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. อธิบายรูปแบบความ 
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ 
ในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้ 
จากการสำรวจ 

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่าภาวะปรสิต 
• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัย 
อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน  
ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า ประชากร 
• กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของ
สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิด 
อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน 

ว ๑.๑ ม.๓/๓ 
 
 
ว ๑.๑ ม.๓/๔ 
 

๓. สร้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอดพลังงาน 
ในสายใยอาหาร 
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภคและ 
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
ในระบบนิเวศ 

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แบ่งตามหน้าที่
ได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้
ย่อยสลายสารอินทรีย์สิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุ่ม นี้มี
ความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้าง
อาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง
อาหารได้เองและต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิต
อ่ืนเป็นอาหาร 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๑.๑ ม.๓/๕ 

 
ว ๑.๑ ม.๓/๖ 

๕. อธิบายการสะสมสารพิษ
ในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร 

เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดย
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่
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 ๖. ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลาย
สมดุลของระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสาร
เป็นวัฎจักร จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภคและ ผู้
ย่อยสลายสารอินทรีย์จะต้องมีความเหมาะสม 
จึงทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
• พลังงานถกูถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคลำดับต่างๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร  
ที่ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่ 
ที่สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงาน 
ในโซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไป 
จะลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับของการบริโภค 
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำ
ให้มีสารพิษสะสมอยู่ใน 
สิ่งมีชีวิตได้จนอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อสิ่งมีชีวิตและทำลายสมดุลใน 
ระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ให้เกิดความสมดุลและคงอยู่ตลอดไปจึงเป็น
สิ่งสำคัญ 

ว ๑.๓ ม.๓/๑ 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างยีน ดีเอ็นเอและ 
โครโมโซมโดยใช้แบบจำลอง 

• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีก 
รุ่นหนึ่งได้ โดยมียีนเป็นหน่วยควบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรม 
• โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอและโปรตีน
ขดอยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน โดยบางส่วนของ
ดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีน   ที่กำหนดลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม ๒ ชดุ โครโมโซมท่ี

เป็นคู่กันมีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซม
เหมือนกัน 



 [๑๑๐]  

เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่ง 
ที่อยู่บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมีรูปแบบ
แตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนที่
ต่างกันนี้ว่า แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอล
ลีลต่างๆ อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่
แตกต่างกันได้ 
• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ 
มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม ๒๓ คู่ เป็นออโต
โซม ๒๒ คู่ และโครโมโซมเพศ ๑ คู่ เพศหญิง
มีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซม
เพศเป็น XY 

ว ๑.๓ ม.๓/๒ 
 
 
 
 
ว ๑.๓ ม.๓/๓ 
 

๒. อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจาก
การผสม 
โดยพิจารณาลักษณะเดียว 
ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อย
อย่างสมบูรณ์ 
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและ
คำนวณอัตราส่วนการเกิด 
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่น
ลูก 

• เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่งและนำมาสู่
หลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
ของสิ่งมีชีวิต 
• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด  
ยีนแต่ละตำแหน่งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 
๒ แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อและอีก
แอลลีลมาจากแม่ 
ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกันหรือ 
แตกต่างกัน แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ 
แอลลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออกข่มอีกแอล
ลีลหนึ่งได ้เรียกแอลลีลนั้นว่า  
เป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่าง
สมบูรณ์เรียกว่า เป็นแอลลีลด้อย 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แอลลีล 

ที่เป็นคู่กันในแต่ละ 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกัน 



 [๑๑๑]  

ไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์
สืบพันธุ์จะได้รับเพียง ๑ แอลลีลและจะมาเข้า
คู่กับแอลลีลที่ตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์
สืบพันธุ์หนึ่ง 
เมื่อเกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 

ว ๑.๓ ม.๓/๔ 
 

๔. อธิบายความแตกต่าง 
ของการแบ่งเซลล์แบบ 
ไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
มี ๒ แบบ คือ ไมโทซิสและไมโอซิส 
• ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจำนวน
เซลล์ร่างกาย ผลจากการแบ่ง 
จะได้เซลล์ใหม่ ๒ เซลล์ที่มีลักษณะและ
จำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น 
• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๔ 
เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของ
เซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์
สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ 
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีก
ชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุกๆ 
รุ่น 

ว ๑.๓ ม.๓/๕ 
 
 
 
 
 

๕. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของยีนหรือโครโมโซม 
อาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
 

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมีย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุ่มอาการ
ดาวน์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวน
โครโมโซม 

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๑.๓ ม.๓/๖ 

 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม 
โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควร

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมี
บุตรจึงควรป้องกันโดยการตรวจและวินิจฉัย



 [๑๑๒]  

ปรึกษาแพทย์เพ่ือตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูก 
ที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

ภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอดโรคทาง
พันธุกรรม 

ว ๑.๓ ม.๓/๗ 
 
 
 
 
ว ๑.๓ ม.๓/๘ 
 
 

๗. อธิบายการใช้ประโยชน์ 
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และผลกระทบที่
อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
๘. ตระหนักถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการ 
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ 
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมี
ข้อมูลสนับสนุน 

• มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 
ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเพื่อให้ได้
สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ เรียก
สิ่งมีชีวิตนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก 
เช่น การผลิตอาหารการผลิตยารักษาโรค 
การเกษตร อย่างไรก็ดีสังคมยังมีความกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบ
ดังกล่าว 

ว ๑.๓ ม.๓/๙ 
 
 
 
ว ๑.๓ ม.๓/๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๙. เปรียบเทียบความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดบัชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศตา่งๆ 
๑๐. อธิบายความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มีต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและต่อมนุษย์ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ 
ได้แก่ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษา
สมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพยังมี
ความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๑.๓ ม.๓/๑๑ ๑๑. แสดงความตระหนัก 

ในคุณค่าและความสำคัญ 
ของความหลากหลาย 

เช่น ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น 
จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแล 



 [๑๑๓]  

ทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้คงอยู่ 

ว ๒.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
ว ๒.๑ ม.๓/๒ 

๑. ระบุสมบัติทางกายภาพ 
และการใช้ประโยชน์ 
วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิก และวัสดุผสม โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
สารสนเทศ 
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซรามิกและวัสดุผสม  
โดยเสนอแนะแนวทางการใช้
วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม  
เป็นวัสดุที่ใช้มากในชีวิตประจำวัน 
• พอลิเมอร์เป็นสารประกอบ 
โมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากโมเลกุล 
จำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น 
พลาสติก ยาง เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์ 
ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติก 
เป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ 
ยางยืดหยุ่นได ้ส่วนเส้นใยเป็น 
พอลิเมอร์ที่สามารถดึงเป็นเส้นยาวได้ 
พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
• เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย 
และแร่ธาตุต่างๆ จากธรรมชาติและ
ส่วนมากจะผ่านการเผา 
ที่อุณหภูมิสูง เพ่ือให้ได้เนื้อสาร 
ที่แข็งแรง เซรามิกสามารถทำเป็นรูปทรง
ต่างๆ ได ้สมบัติทั่วไปของ 
เซรามิกจะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อนและ
เปราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผาชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 

๒ ประเภท ที่มีสมบัติแตกต่างกัน 
มารวมตัวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 



 [๑๑๔]  

ได้มากข้ึน เช่น เสื้อกันฝนบางชนิดเป็น
วัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นวัสดุผสมระหว่าง
คอนกรีตกับเหล็ก 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น 
พลาสติก การใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟือย
และไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ว ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยา
เคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ 
ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยใช้แบบจำลองและ
สมการข้อความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือ 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร  
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิด 
สารใหม่ โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา
เรียกว่าสารตั้งต้น สารใหม่ที่เกิดข้ึน 
จากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียน
แทนได้ด้วยสมการข้อความ 
• การเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอม 
ของสารตั้งต้น จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ 
ได้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติแตกต่าง
จากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิด 
ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวน
เท่ากัน 

ว ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสาร
ตั้งต้น เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยา 

ดูดความร้อนและปฏิกิริยา 
• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความ
ร้อนควบคู่ไปกับการจัดเรียง 
ตัวใหม่ของอะตอมของสารปฏิกิริยา 



 [๑๑๕]  

คายความร้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความ
ร้อนของปฏิกิริยา 

ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน 
ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อนจาก
ระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคาย
ความร้อน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมใน
การวัดอุณหภูมิเช่น เทอร์มอมิเตอร์หัววัดที่
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง 

ว ๒.๑ ม.๓/๖ ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ 
กรดกับเบส และปฏิกิริยาของ
เบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั้งเขียน
สมการข้อความแสดงปฏิกิริยา
ดังกล่าว 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 
มีหลายชนิด เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้การ
เกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วยแสง  
ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วย
สมการข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของ 
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น 

เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → 
คาร์บอนไดออกไซด์+ น้ำ 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
สารกับออกซิเจน  
สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ  
ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 
จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และ
น้ำ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยา

เคมีระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก 



 [๑๑๖]  

• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของ
เหล็ก เป็นปฏิกิริยาระหว่างสาร 
ต่างๆ กับออกซิเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรด 
ทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิด  
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊ส
ไฮโดรเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบ
คาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์เป็น 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือของโลหะ 
และนำ้ 
• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของโลหะและน้ำ หรืออาจได้เพียง
เกลือของโลหะ 
• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด  
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของเบสและ 
แก๊สไฮโดรเจน 
• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยา
ระหว่างน้ำฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจน 
หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ทำให้น้ำฝน 
มีสมบัติเป็นกรด 
• การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมีแสงช่วยใน
การเกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาล
กลูโคสและออกซิเจน 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ว ๒.๑ ม.๓/๗ 
 
 

๗. ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 
มีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องระมัดระวังผลจาก



 [๑๑๗]  

 
 
 
 
 
ว ๒.๑ ม.๓/๘ 

และสิ่งแวดล้อมและ
ยกตัวอย่าง 
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหา 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
ที่พบในชีวิตประจำวันจากการ
สืบค้นข้อมูล 
๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวันโดยใช้ 
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ปฏิกิริยาเคมีตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
ที่พบในชีวิตประจำวัน 
• ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ
สามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
ตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมีเช่น การเปลี่ยนแปลง 
พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยา
เคมีการเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

ว ๒.๓ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๒ 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๓ 

๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทานและคำนวณปริมาณ 
ที่เก่ียวข้องโดยใช้สมการ 
 V = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ 
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ 
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวก         ผ่าน
วงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบ ของแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์ 
• ค่าท่ีบอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้า
ต่อหน่วย ประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรียกว่า 
ความต่างศักย์ซึ่งวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ 
• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับ
ความต่างศักย์ระหว่างปลาย 
ทั้งสองของตัวนำ โดยอัตราส่วนระหว่าง
ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ 
เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๒.๓ ม.๓/๔ 

 
 

๔. วิเคราะห์ความต่างศักย์ 
ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัว 

• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย
อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีความต้านทาน 



 [๑๑๘]  

 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๕ 

ต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม
และแบบขนานจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทาน 
แบบอนุกรมและขนาน 

ในการต่อตัวต้านทานหลายตัว มีทั้งต่อ
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
• การต่อตัวต้านทานหลายตัว 
แบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์
ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัว
ต้านทานแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
ตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน 

ว ๒.๓ ม.๓/๖ 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๗ 

๖. บรรยายการทำงาน 
ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 
๗. เขียนแผนภาพและ 
ต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนาน
ในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจร 
มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้า  
ที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว 
โดยความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่
ละตัวมีค่าเท่ากัน 
• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด 
เช่น ตัวต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ตัว
เก็บประจุโดยชิ้นส่วนแต่ละชนิด 
ทำหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือให้วงจรทำงาน 
ได้ตามต้องการ 
• ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอด 
ทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว 
ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือ
เปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่ 
เก็บและคายประจุไฟฟ้า 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

  • เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด 



 [๑๑๙]  

ที่ทำงานร่วมกัน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
ตามหน้าที่ของชิ้นส่วนนั้นๆ จะสามารถทำให้
วงจร ไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการ 

ว ๒.๓ ม.๓/๘ 
 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๙ 

๘. อธิบายและคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ 
W = Pt รวมทั้งคำนวณ 
ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน 
๙. ตระหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยนำเสนอวิธีการใช้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
และปลอดภัย 

• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลัง ไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์กำกับไว้ กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์
ความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วน
ใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหา
ได้จากผลคูณของกำลังไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์
กับเวลาในหน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า 
มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือหน่วย 
• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบขนาน เพ่ือให้ความต่างศักย์เท่ากัน การ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต้องเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และ
กำลังไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานและการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๐ ๑๐. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดคลื่นและ
บรรยายส่วนประกอบของ
คลื่น 

• คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงาน 
โดยอาศัยตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลาง ใน
คลื่นกล พลังงานจะถูกถ่ายโอน 
ผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง 
ไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจาก
แหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบ
ที่ซำ้กัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น 
ความถี่แอมพลิจูด 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ว ๒.๓ ม.๓/๑๑ 

 
๑๑. อธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัย
ตัวกลางในการเคลื่อนที่มีความถ่ีต่อเนื่อง



 [๑๒๐]  

 
ว ๒.๓ ม.๓/๑๒ 

คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์
และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็ก ไฟฟ้า โดยนำเสนอ
การใช้ 
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 

เป็นช่วงกว้างมากเคลื่อนที่ในสุญญากาศ
ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ด้วย
อัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอ่ืน  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถ่ี
ต่างๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถ่ี 
มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อินฟราเรดแสงที่มองเห็น 
อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และ 
รังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
• เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความ
ยาวคลื่นเดียว เป็นลำแสงขนานและมีความ
เข้มสูง นำไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร 
มีการใช้เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการ
สะท้อนกลับหมดของแสง  
ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด 
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์
ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับ 
รังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทำให้
เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รังสี 
แกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
พลังงานสูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และ
อวัยวะได้ อาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้
เสียชีวิตได้เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณ
สูง 

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๑]  

 ม.๓ 
  

ว ๒.๓ ม.๓/๑๓ 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๑๔ 

๑๓. ออกแบบการทดลองและ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย 
กฎการสะท้อนของแสง 
๑๔. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิด 
ภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่ง
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสี
ตกกระทบเส้นแนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ใน
ระนาบเดียวกันและมุมตกกระทบเท่ากับมุม
สะท้อน ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสี
สะท้อนตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัด
กัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพ
จริง แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อน 
ให้ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๕ 
 
 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๑๖ 

๑๕. อธิบายการหักเหของแสง
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใส 
ที่แตกต่างกันและอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาว 
เมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
๑๖. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดง 
การเกิดภาพจากเลนส์บาง 

• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส 
ที่แตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศและ
แก้ว จะเกิดการหักเหหรืออาจเกิดการสะท้อน
กลับหมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหัก
เหของแสงผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพที่มีชนิด
และขนาดต่างๆ 
• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ  
เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสง
เป็นแสงสีต่างๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสง
ขาว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใดๆ ที่ไม่ใช่
อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน จึงมีการหักเห
ต่างกัน 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๗ 
 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๑๘ 

๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ 
ที่เก่ียวกับแสงและการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 
๑๘. เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการ 
เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา 

• การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิ
ราจ และอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์
เช่น แว่นขยายกระจก โค้งจราจร กล้อง
โทรทรรศน์กล้องจุลทรรศน์และแว่นสายตา 
• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส 
เพ่ือให้เกิดภาพชัดที่จอตา  
ความบกพร่องทางสายตา 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๒]  

 ม.๓ 
  

  เช่น สายตาสั้น และสายตายาว เป็นเพราะ
ตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี  
จึงต้องใช้เลนส์ในการแก้ไข เพ่ือช่วยให้
มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตา
สั้นใช้เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 

ว ๒.๓ ม.๓/๑๙ 
 
 
ว ๒.๓ ม.๓/๒๐ 

๑๙. อธิบายผลของความสว่าง
ที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น 
๒๐. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่าง 
ของแสงที่มีต่อดวงตา  
โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะการจัด
ความสว่างให้เหมาะสมในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ 

• ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ 
การใช้สายตาในสภาพแวดล้อม 
ที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อ
ดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มีความสว่างมาก
หรือน้อยเกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพเป็น
เวลานาน ความสว่างบนพื้นท่ีรับแสงมีหน่วย 
เป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถ
นำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดความสว่าง  
ที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ 

ว ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายการโคจรของ 
ดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ 
F = ( 𝐺𝑚1 𝑚2)/𝑟2 

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
โดยมีดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย 
ดาวหางและอ่ืนๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์โคจร 
อยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์และวัตถุเหล่านี้
โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรง
โน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ 
โดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณของมวลทั้งสองและ 
เป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสองของระยะทาง
ระหว่างวัตถุท้ังสอง แสดงได้โดยสมการ  
F = ( 𝐺𝑚1 𝑚2)/𝑟2 เมื่อ F แทนความโน้ม
ถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง G แทนค่านิจโน้มถ่วง
สากล m1  

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๓]  

 ม.๓   แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุ
ที่สองและ r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุ      
ทั้งสอง 

ว ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การเกิดฤดูและการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่
แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง
โคจรทำให้ส่วนต่างๆ บนโลกได้รับปริมาณ
แสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในรอบปีเกิด
เป็นฤดูกลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากันและ
ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบ
ฟ้าและเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เปลี่ยนไปในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

ว ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม  
การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้น
และตกของดวงจันทร์และ 
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและ 
ดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ 
ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบ
โลกได้หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกัน  
จึงทำให้คนบนโลกสังเกตส่วนสว่างของดวง
จันทร์แตกต่างไปในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้น
ข้างแรม 
• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับที่โลกหมุน รอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวง
จันทร์ขึ้นช้าไปประมาณวันละ ๕๐ นาที 
• แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำ
ต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ 
น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุด
และลงตำ่สุดเรียก วันน้ำเกิด 
ส่วนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อย 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๔]  

 ม.๓   เรียก วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย มี
ความสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรม 

ว ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์ 
ของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ  
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อ 
การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
เช่น ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) การ
ติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้งการ
ตรวจคราบน้ำมันในทะเล 
• โครงการสำรวจอวกาศต่างๆ ได้พัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก  
ระบบสุริยะและเอกภพมากข้ึน 
เป็นลำดับ ตัวอย่าง โครงการสำรวจอวกาศ 
เช่น การสำรวจสิ่งมีชีวิต 
นอกโลก การสำรวจดาวเคราะห์ 
นอกระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคารและ
บริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

ว ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีและ 
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี 
กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัย มาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาหรือ
ความต้องการของมนุษย์ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์โดยวิทยาศาสตร์เป็น
พ้ืนฐานความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีที่ได้สามารถเป็นเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือให้ได้มา  
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๕]  

 ม.๓ ว ๔.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนหรือ 
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิด 
ที่เก่ียวข้องกับปัญหา  
โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ 
ในงานอาชีพของชุมชนหรือท้องถิ่น  
ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร 
อาหาร พลังงาน การขนส่ง 
• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้
ชัดเจน จากนั้นดำเนินการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือนำไปสู่การออกแบบแนวทาง  
การแก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๓/๓ ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการ  
ที่หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอน 
การทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบและ 
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น  
โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา
ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ช่วยให้ได้ 
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ทำได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การ
เขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหามีหลากหลาย  
เช่น การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการทำงานก่อน ดำเนินการแก้ปัญหาจะ
ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ 
ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๖]  

 ม.๓ ว ๔.๑ ม.๓/๔ ๔. ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์และให้เหตุผลของ 
ปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอ  
ผลการแก้ปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่า  
สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพ่ือหาข้อบกพร่อง และ
ดำเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซำ้เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำ 
แผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ  
การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

ว ๔.๑ ม.๓/๕ ๕. ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน 
และปลอดภัยเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 
ไม ้โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติ เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 
• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้เรื่องกลไก 
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เช่น LED LDR มอเตอร์
เฟือง คาน รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการ มีหลายประเภท ต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

ว ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์ 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things  
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, 
c, AppInventor 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๒๗]  

 ม.๓   • ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรม
แปลงสกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ 
โปรแกรมจำลองการแบ่งเซลล์ระบบรดน้ำ
อัตโนมัติ 

ว ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผลจะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมี
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องและแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือก 
โปรโมชันโทรศัพท์ให้เหมาะกับพฤติกรรม
การใช้งาน สินค้าเกษตรที่ต้องการและ
สามารถปลูกได้ในสภาพดินของท้องถิ่น 

ว ๔.๒ ม.๓/๓ ๓. ประเมินความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและ 
ผลกระทบจากการให้ข่าวสาร 
ที่ผิดเพื่อการใช้งาน  
อย่างรู้เท่าทัน 

• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
เช่น ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล  
โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง 
แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT 
• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
• เหตุผลวิบัติ(logical fallacy) 
• ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด 
• การรู้เท่าทันสื่อ  

 



 [๑๒๘]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ 

ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ 
แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ เลือกแนว
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบข้อมูล
ต่างๆ 

ว ๔.๒ ม.๓/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์
การซื้อสินค้า ซื้อซอฟต์แวร์  
ค่าบริการสมาชิกซื้อไอเท็ม 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ความรับผิดชอบ เช่น ไม่สร้างข่าวลวง 
ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
(fair use) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๑๒๙]  

รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบองค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

รูปแบบต่างๆ การสะสมสารพิษในสิ ่งมีชีวิตในโซ่อาหารของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดีเอ็นเอ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของ
ลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ที่มีการดัดแปร ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ จากสมการ 𝐹 = 𝐺

𝑚1𝑚2
𝑟2   ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ จากหลักฐาน เชิงประจักษ์และข้อมูล

สารสนเทศที่รวบรวมได้ 
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างแบบจำลอง อธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

การเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง  

ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื ่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ความรู้เรื ่องโรคทางพันธุกรรม ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต      
ดัดแปรพันธุกรรม เห็นคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทักษะชีวิต มีส่วนร่วม          ใน
การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ว ๑.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖ 
 ว ๑.๓  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐  
                      ม.๓/๑๑ 
 ว ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 

รวม  ๓  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒                                                        ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            



 [๑๓๐]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                           
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                                                          จำนวน ๑ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม              การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์กระแสไฟฟ้าและความต้านทานโดยใช้สมการ V=IR การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่ายในวงจร 
การเกิดคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การกระจายแสงของแสงขาว การทำงานของทัศนอุปกรณ์ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์  

ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เขียนแผนภาพ ออกแบบการทดลอง ใช้เครื่องมือ สร้างชิ้นงาน 
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน สัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัด
ปริมาณทางไฟฟ้า ความสว่างของแสง ต่อชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า  การเกิดภาพจาก        
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆในการแก้ปัญหา ใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
การเผยแพร่ข้อมูล  

ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารให้ผู ้อื ่นเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
   ว ๒.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘ 
 ว ๒.๓  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   ม.๓/๗   ม.๓/๘  ม.๓/๙ ม.๓/๑๐  
                ม.๓/๑๑   ม.๓/๑๒  ม.๓/๑๓  ม.๓/๑๔  ม.๓/๑๕  ม.๓/๑๖  ม.๓/๑๗  ม.๓/๑๘   
    ม.๓/๑๙  ม.๓/๒๐ 
 ว ๔.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
 ว ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๓๗  ตัวช้ีวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ 



 [๑๓๑]  

ตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา 

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑    เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ 

ธำรงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย        
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 มาตรฐาน ส ๒.๒    เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรง 
รักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๓.๑     เข้าใจ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค  

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมทั้ง 
เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส ๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ   
และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ 
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 

 

 

 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผล   

ต่อกันใช้แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ 



 [๑๓๒]  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 

การสร้างสรรค์ วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๓]  

 ม.๑ ส ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  ที่ตน
นับถือสู่ประเทศไทย 

• การสังคายนา 
• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 

ส ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  ที่ตน
นับถือที่มีต่อภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตน
และครอบครัว 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็น 
• ศาสนาประจำชาติ 
• สถาบันหลักของสังคมไทย       
• สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุม
สังคมไทย 
• การพัฒนาตนและครอบครัว 

ส ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

• สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ ประสูติ  
เทวทูต ๔ การแสวงหาความรู้ 
การบำเพ็ญทุกรกิริยา 

ส ๑.๑ ม.๑/๔ ๔. วิเคราะห์ และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ี
กำหนด 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
• พระมหากัสสปะ 
• พระอุบาลี 
• อนาถบิณฑิกะ 
• นางวิสาขา 
ชาดก 
• อัมพชาดก 
• ติตติรชาดก 

ส ๑.๑ ม.๑/๕ ๕. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรอื
หลักธรรมของศาสนา ที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนดเห็นคุณค่าและนำไป
พัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว 

พระรัตนตรัย 
• พุทธคุณ ๙ 
อริยสัจ ๔ 
• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
ขันธ์ ๕ 
      - ธาตุ ๔ 
• สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 
      - ความหมายและคุณค่า 



 [๑๓๔]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   อบายมุข ๖ 

• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข ๒      (กายิก 
เจตสิก) คิหิสุข 
• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
ไตรสิกขา 
กรรมฐาน ๒ 
ปธาน ๔ 
โกศล ๓ 
มงคล ๓๘ 
     - ไม่คบคนพาล 
     - คบบัณฑิต 
     - บชูาผู้ควรบูชา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
• ยํ เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
• อตฺตนา โจทยตฺตานํ  
จงเตือนตน ด้วยตน 
• นิสมฺม กรณํ เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี 
• ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้ 

ส ๑.๑ ม.๑/๖ ๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 
เพ่ือการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ
ทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

โยนิโสมนสิการ 
• วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
• วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 
 
 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๕]  

 ม.๑ ส ๑.๑ ม.๑/๗ ๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือตาม         ที่กำหนด 

• สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
• วิธีปฏิบัติ และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึก
บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
• นำวิธีการบริหารจิต และเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส ๑.๑ ม.๑/๘ ๘. วิเคราะห์ และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ ในการดำรงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

• หลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 
๕) 
    
 

ส ๑.๑ ม.๑/๙ ๙. วิเคราะห์เหตุผลความ
จำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

• ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดำเนิน
ชีวิต แตกต่างกันตามหลักความเชื่อ 
และคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

ส ๑.๑ ม.๑/๑๐ ๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชน 
อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ        
ได้อย่างเหมาะสม 

• การปฏิบัติอย่างเหมาะสม ต่อ        
ศาสนิกชนอ่ืน ในสถานการณ์ต่างๆ  
 

ส ๑.๑ ม.๑/๑๑ ๑๑. วิเคราะห์การกระทำของ
บุคคลที่เป็นแบบอย่าง   
ด้านศาสนสัมพันธ์ และ
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ของตนเอง 

• ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่น หรือ
ประเทศที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้าน      
ศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงานด้าน     
ศาสนสัมพันธ์ 

ส ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. บำเพ็ญประโยชน์ต่อ   
ศาสนสถานของศาสนาที่ตน 
นับถือ 

การบำเพ็ญประโยชน์ และการบำรุง 
รักษาวัด 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๖]  

 ม.๑ 
 
 

ส ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. อธิบายจริยวัตรของสาวก
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

• วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม   การ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
การเข้าพบพระภิกษุ การแสดงความ
เคารพ การประนมมือ การไหว้       การ
กราบ การเคารพพระรัตนตรัย   การฟัง
เจริญพระพุทธมนต์ การฟังสวด                      
พระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา 

ส ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนา  ที่ตนนับถือตามที่
กำหนด 

• ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ เพ่ือตาม
หลักพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ 

ส ๑.๒ ม.๑/๔ ๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ถูกต้อง 
 

• การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบ หมู่ ๔ หมู่ ๕ 
หมู่ ๗ หมู่ ๙ การจุดธูปเทียน การจัด
เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  
คำอาราธนาต่างๆ   

ส ๑.๒ ม.๑/๕ ๕. อธิบายประวัติ 
ความสำคัญ และปฏิบัติตนใน
วันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง 
 

• ประวัติ และความสำคัญของวัฒนธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเท
โวโรหณะ ระเบียบพิธี   พิธีเวียนเทียน 
การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอัฏฐมีบูชา             วันอาสาฬหบูชา 
วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 

ส ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

• กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
      - กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
      - กฎหมายการศึกษา 
      - กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
      - กฎหมายลิขสิทธิ์   
• ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๗]  

 ม.๑ ส ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุความสามารถของ
ตนเองในการทำประโยชน์    
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

• บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา              
สาธารณประโยชน์ 

ส ๒.๑ ม.๑/๓ ๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือ
อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อ
กัน 

• ความคล้ายคลึง และความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
• วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

ส ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงออกถึงการเคารพ   
ในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
 

• วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น  
• ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ส ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป   

• หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

ส ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์บทบาทการ
ถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบัน 

• การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ
อธิปไตยท้ัง ๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

ส ๒.๒ ม.๑/๓ ๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

• การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๘]  

 ม.๑ ส ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายความหมาย และ
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ 

• ความหมายและความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
• ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับ
ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

ส ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของชุมชนและประเทศ 

• ความหมาย และความสำคัญของการ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
• หลักการในการบริโภคท่ีดี 
• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
• ค่านิยม และพฤติกรรมของการบริโภคของ
คนในสังคมปัจจุบันรวมทั้งผลดี  และผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว 

ส ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความเป็นมา
หลักการ และความสำคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย 

• ความหมาย และความเป็นมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
• ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ 
• หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
• การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการดำรงชีวิต 
• ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

ส ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ 
และความแตกต่างของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง 
 

• ความหมาย ประเภท และความสำคัญของ
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
• บทบาทหน้าที ่และความสำคัญของ
ธนาคารกลาง 
• การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๓๙]  

 ม.๑ ส ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และ
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

• ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 
• ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

ส ๓.๒ ม.๑/๓ ๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การกำหนดอุปสงค ์และ
อุปทาน 
 

• ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด     อุป
สงค ์และอุปทาน 

ส ๓.๒ ม.๑/๔ ๔. อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
 

• ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
• กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาพอสังเขป 
• ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

ส ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. วิเคราะห์ความสำคัญของ
เวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

• ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัย
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
• ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลาสำหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 
• ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มี
ต่อปัจจุบัน และอนาคต 

ส ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆ ที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

• ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ 
พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
• วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 
• ตัวอย่างการใช้ศักราชต่างๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๔๐]  

 ม.๑ ส ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. นำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

• ความหมายและความสำคัญของ
ประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
• ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง    (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 
เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เป็น
ต้น 
• นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา     สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์) 
และเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย 

ส ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
ผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส ๔.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

• ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่ง    อารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
• อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทย ที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๔๑]  

 ม.๑ ส ๕.๑ ม.๑/๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  
โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบคน้ขอ้มูล 

• ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
• การใช้เครือ่งมือทางภูมิศาสตร ์เช่น แผนที่
รปูถา่ยทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมใน
การสืบคน้ลักษณะทางกายภาพของทวีป
เอเชีย             ทวีปออสเตรเลีย 

ส ๕.๑ ม.๑/๒ ๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร ์
(ละติจูด และลองจิจูด) 
เส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบ
วัน เวลาของโลก 

• พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
• เส้นแบ่งเวลา 
• การเปรียบเทียบวันเวลาของโลก 

ส ๕.๑ ม.๑/๓ ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ภัยพิบัต ิและผลกระทบใน 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปเอเชีย 
 

ส ๕.๒ ม.๑/๑ ๑. สำรวจ และระบุทำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 

• ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปเอเชีย 

ส ๕.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพ และปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลีย 

• ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย 
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครง
สรางทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมใน 
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

ส ๕.๒ ม.๑/๓ ๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็น  
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพกบัมนุษย์ 
ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย 

• ประเด็นปญัหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๔๒]  

 ม.๑ ส ๕.๒ ม.๑/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากรและ       
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและ 
โอเชียเนียที่ยั่งยืน 

• แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๑๔๓]  

รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๑                 ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย พระไตรปิฏก พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก หลักธรรมสำคัญ อริยสัจ ๔ พุทธศาสนา สุภาษิต เห็น
คุณค่าของการพัฒนาจิต เรียนรู้และการดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสนมสิการ การบริหารจิตเจริญปัญญา 
ศาสนพิธี วิถีชีวิตชาวพุทธ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับศาสนาอื่นได้  
 วิเคราะห์ หลักการ เจตนารมณ์ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตระหนักในสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ 
ในฐานะพลเมืองดีของชุมชน โครงสร้างและสาระสำคัญของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยสังเขป เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด
ต่อกัน ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง และแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน บุคคล
ดีเด่นทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน  ภูมิปัญญาชุมชน   
 ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย                       
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน       
ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ       
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ส ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘   ม.๑/๙    
  ม.๑/๑๐   ม.๑/๑๑    

ส ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕    
ส ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔     

 ส ๒.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓               
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๓  ตัวชี้วัด  
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๓                 ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 



 [๑๔๔]  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ อธิบาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมที่
นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทย ความเป็นมาหลักการและความสำคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์ อุปทาน บทบาทหน้าที่  และ
ความแตกต่างของสถาบันการเงินของแต่ละประเภท และธนาคารกลาง ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัย
กันของคนในชุมชน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งอภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา     
 ศึกษา วิเคราะห์ ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ในการสืบค้นลักษณะทางกายภาพของชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน เวลาของโลก สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย       และ
โอเชียเนีย ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั ่งยืน ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้        อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๓.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓      
 ส ๓.๒   ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔      
 ส ๕.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  
 ส ๕.๒  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  ม. ๑/๔  
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒                        รายวิชาประวัติศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรื่องเวลา ช่วงเวลา ยุคสมัย การนับและการเปรียบเทียบศักราช ตัวอย่างศักราช
แบบไทยในหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การลำดับเหตุการณ์และการเทียบเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนวกองค์ความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย



 [๑๔๕]  

การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเป็นอาณาจักรโบราณก่อนสมัยสุโขทัย โดยเน้นพัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสร้างสรรค์ภูมิปั ญญา รวมถึง
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก ที่มีผลต่ออาณาจักรโบราณก่อนสุโขทัย 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้        อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ส ๔.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ส ๔.๓   ม.๑/๑          
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔                  รายวิชาประวัติศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ พัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย ทั ้งด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต
ของประชาชนชาวไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการอารยธรรมตะวันออกและ



 [๑๔๖]  

เหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย และอารยธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีผลต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ  

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย          ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน      ให้
เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ       ใน
การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

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

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  
ที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพ่ือน
บ้าน ในปัจจุบัน 

ส ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  
ที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

• ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ส ๑.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  
ที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
• รากฐานของวัฒนธรรม 



 [๑๔๗]  

รากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดก
ของชาติ 

• เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ 

ส ๑.๑ ม.๒/๔ ๔. อภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา  
ที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม 

• ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบ
สังคม 

ส ๑.๑ ม.๒/๕ ๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือ
ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กำหนด 

• สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน 

ส ๑.๑ ม.๒/๖ ๖. วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก 
ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่างตามที่กำหนด 
 

• พระสารีบุตร 
• พระโมคคัลลานะ 
• นางขุชชุตตรา 
• พระเจ้าพิมพิสาร 
• มิตตวินทุกชาดก 
• ราโชวาทชาดก 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๑.๑ ม.๒/๗ ๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระ 

สังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ  

• โครงสร้าง และสาระสังเขปของ           
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก             
และพระอภิธรรมปิฎก 

ส ๑.๑ ม.๒/๘ ๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่าและนำไป
พัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
 

พระรัตนตรัย 
• ธรรมคุณ ๖ 
อริยสัจ ๔ 
• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
ขันธ์ ๕ 
     - อายตนะ 
• สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม 
     - สมบัติ ๔              
     - วิบัติ ๔ 



 [๑๔๘]  

อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อบายมุข ๖ 
• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
สุข ๒ (สามิส นิรามิส) 
• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
ดรุณธรรม ๖ 
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
กุศลกรรมบถ ๑๐  
สติปัฏฐาน ๔ 
มงคล ๓๘ 
- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความชั่ว 
-  เว้นจากการดื่มน้ำเมา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
• กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒   • กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ   

ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว 
• สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย      
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ 
• ปูชโก ลภเต ปชูํ วนฺทโก ปฏวินฺทนํ      
 ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
 ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

ส ๑.๑ ม.๒/๙ ๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต
เพ่ือการเรียนรู้ และดำเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ 
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

• พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโส 
มนสิการ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 



 [๑๔๙]  

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนา    ที่ตนนับถือ 

ส ๑.๑ ม.๒/๑๐ ๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปาน
สติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ 

• สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
• รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ และประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
• ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ 
• นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส ๑.๑ ม.๒/๑๑ ๑๑. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
เพ่ือการดำรงตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

• การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระ
การเรียนรู้ข้อ ๘) 

ส ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา  ที่ตน
นับถือ ตามที่กำหนด 

• การเป็นลูกที่ดตีามหลักทิศเบื้องหน้า    
ในทิศ ๖ 
 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. มีมรรยาทของความเป็น   ศา

สนิกชนที่ดีตามที่กำหนด 
 

• การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้
เป็นแขก ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อ
พระภิกษุ การยืน การให้ที่นั่ง     การเดิน
สวน การสนทนา การรับสิ่งของ 
การแตง่กายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล งานอวมงคล 

ส ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

การทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร
สิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้าม
สำหรับพระภิกษุ การถวายสังฆทาน   
เครื่องสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ำฝน 
การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน 
การกรวดน้ำ การทอดกฐิน                
การทอดผ้าป่า 



 [๑๕๐]  

ส ๑.๒ ม.๒/๔  ๔. อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสำคญัทางศาสนา และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 
 
 

หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องใน             
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา                    
วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        
ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา          
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ                 

ส ๑.๒ ม.๒/๕ ๕. อธิบายความแตกต่างของ 
ศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอื่นๆ เพ่ือนำ ไปสู่การ
ยอมรับ และความเข้าใจ ซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 

ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนา
อ่ืนๆ 
 
 
 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายและปฏิบัติตนตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
 
 

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 
      - กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    
      - กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
      - กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและ
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม  และ
มรดก 
• กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
      - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 [๑๕๑]  

      - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ
กรอกแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
      - กฎหมายแรงงาน 

ส ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย  

• สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
• แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ส ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์บทบาท  
ความสำคัญ และความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม  

• บทบาท ความสำคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน             
ทางการเมืองการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. อธิบายความคล้ายคลึงและ

ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย    
เพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

• ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยสำคัญใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

ส ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายกระบวนการในการ
ตรากฎหมาย 
 

กระบวนการในการตรากฎหมาย  
ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย ขั้นตอนการตรา
กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย 

ส ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองที่มี

เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 
หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 



 [๑๕๒]  

ผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 

 

ส ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ลงทุนและการออม 

• ความหมาย และความสำคัญของการลงทุน
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
• การบริหารจัดการเงินออม และการลงทุน
ภาคครัวเรือน 
• ปัจจัยของการลงทุนและการออม คือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 
• ปัญหาของการลงทุน และการออมใน
สังคมไทย 

ส ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า
และบริการ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ 
 

• ความหมาย ความสำคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
• สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่นว่ามีการผลิต
อะไรบ้างใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 
• มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒   • นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 

และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ส ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. เสนอแนวทางการพัฒนา 
การผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
• สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่น 
• ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินค้า และบริการ ในท้องถิ่น 

ส ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. อภิปรายแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 

• การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภค 
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• กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 
• แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

ส ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ
แบบต่างๆ  

• ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   

ส ๓.๒ ม.๒/๒ ๒. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็น
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันกันทางเศรษฐกิจ      ใน
ภูมิภาคเอเชีย 

• หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

ส ๓.๒ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์การกระจายของ
ทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ 

• การกระจายของทรัพยากรในโลก            
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น น้ำมัน ป่าไม้  ทองคำ ถ่านหิน 
แร่ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๓.๒ ม.๒/๔ ๔. วิเคราะห์การแข่งขันทาง

การค้าในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพ
สินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

• การแข่งขันทางการค้าในประเทศ
และต่างประเทศ 

ส ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์   ในลักษณะ
ต่าง ๆ 

• วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ 
ต่างๆ อย่างง่ายๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทำ หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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• ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่
อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

ส ๔.๑ ม.๒/๒ 
 
 
 
ส ๔.๑ ม.๒/๓ 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
๓. เห็นความสำคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

• ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยา และ
ธนบุรี (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) เช่น 
ข้อความบางตอน ในพระราช
พงศาวดารอยุธยาจดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ  
• ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก
หลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
• การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
• ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการตีความทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทาง

สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย 

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  
• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  

ส ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุความสำคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณในภูมิภาค
เอเชีย 

• ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่ง    อารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่างๆ       ในภูมิภาค
เอเชีย 
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• อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

ส ๔.๓ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา และธนบุรี 
ในด้านต่างๆ 

• การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
• พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ      
การกู้เอกราช 
• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมกำลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 
• การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้    
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุร ี
• วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          
ของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติ             
ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 

ส ๔.๓ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความเจริญ 
รุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

ส ๔.๓ ม.๒/๓ ๓. ระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ส ๕.๑ ม.๒/๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะ  

ทางกายภาพของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์     
สืบค้นข้อมูล 

• ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
• การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผน
ที่ รูปถ่ายทางอากาศ  
ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น ลักษณะ
ทางกายภาพของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

ส ๕.๑ ม.๒/๒ ๒. อธิบายมาตราส่วนทิศ  และ
สัญลักษณ์ 

• การแปลความหมายมาตราสวนทิศและ
สัญลักษณ์ในแผนที่ 
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ส ๕.๑ ม.๒/๓ ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ภัยพิบัต ิและผลกระทบ 
ในทวีปยุโรป 

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปยุโรป 

ส ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. สำรวจและระบุทำเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 

• ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปยุโรป 

ส ๕.๒ ม.๒/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัย 
ทางกายภาพและปัจจัย 
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้ง 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 

• ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย 
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครง
สรางทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
ในทวีปยุโรป 

ส ๕.๒ ม.๒/๓ ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 

• ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป 

ส ๕.๒ ม.๒/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ภัยพิบัต ิและการจัดการ
ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

• แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑                           ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา   ๒๐  ชั่วโมง                  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  ชาดก ศาสนิกชน
ตัวอย่าง โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก และพระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัย อริยสัจ ๔ 
พุทธศาสนสุภาษิต เห็นคุณค่าของการพัฒนาการจิต เพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๒ วิธี คือ 
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แบบอุมานปลุกเร้าคุณธรรม และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตาม
หลักธรรม การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ ๖ การมีมรรยาทของศาสนิกชน หลักธรรมเบื้องตนที่เกี่ยวเนื่องในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ ศาสนพิธี พิธีกรรม  แนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ   
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคม วิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างของวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย
สำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย           ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ส ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   ม.๒/๘   ม.๒/๙    

   ม.๒/๑๐   ม.๒/๑๑ 
 ส ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
 ส ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
 ส ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒                                                                   
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๒  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๓               ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๑ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 วิเคราะห์  ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการเงินออม
และการลงทุนภาคครัวเรือน ปัจจัยของการลงทุนและการการออม อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต และปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย ความหมาย  ความสำคัญ และ
หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่นว่ามีการผลิตอะไร ผลิตอย่างไร          มี
ปัญหาด้านใดบ้าง  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น อภิปรายแนวทาง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมาย การดำเนินงาน การรักษาพิทักษ์สิทธิ  ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค สามารถระบบเศรษฐกิจต่างๆ  หลักการและยกตัวอย่างผลกระทบการ
แข่งขันกันในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ  



 [๑๕๘]  

 วิเคราะห์ สำรวจและระบุ ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูลมาตราส่วน 
ทิศ และสัญลักษณ์ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา อย่างยั่งยืน รวมถึงสืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย            
ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
 ส ๓.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
 ส ๓.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
 ส ๕.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒  ม.๒/๓    
 ส ๕.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง               จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ วิธีประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ เช่น การศึกษา ภูมิ
หลังของผู้จัดทำหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุการจัดทำ ช่วงระยะเวลาการจัดทำหรือจัดสร้างหลักฐาน  รูปลักษณ์ของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรอง ศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองและสมัยอยุธยา สมัยธนบุรีรวมทั้งศึกษาปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณ แหล่งมรดกโลกและอิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อสังคมโลก 
 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย                     ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 



 [๑๕๙]  

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

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔           ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง           จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอาณาจักรอยุธยา พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย           ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

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



 [๑๖๐]  

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน 

ส ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา    
ที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรม และความ
สงบสุขแก่โลก 

• ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

ส ๑.๑ ม.๓/๓ ๓. อภิปรายความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา    
ที่ตนนับถือ กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

• สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ 
ข้อ ๖) 
 

ส ๑.๑ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่
กำหนด 

• ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง 
ต่างๆ เช่น ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา 
ปางลีลา ปางประจำวันเกิด 
• สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
ปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์ 

ส ๑.๑ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 

พระอัญญาโกณฑัญญะ 
พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี 
พระเจ้าปเสนทิโกศล 
นันทิวิสาลชาดก 



 [๑๖๑]  

เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีกำหนด 

สุวัณณหังสชาดก 

ส ๑.๑ ม.๓/๖ ๖. อธิบายสังฆคณุ และข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรอื
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด 

พระรัตนตรัย 
• สังฆคุณ ๙ 
อริยสัจ ๔ 
• ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
ขันธ์ ๕ 
     - ไตรลักษณ ์

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 

หลักกรรม 
     - วัฏฏะ ๓ 
     - ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) 
• นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
อัตถะ ๓ 
• มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
มรรคมีองค์ ๘ 
ปัญญา ๓ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
อุบาสกธรรม ๗ 
มงคล ๓๘ 
     - มีศิลปวิทยา 
     - พบสมณะ 
     - ฟังธรรมตามกาล 
     - สนทนาธรรมตามกาล 
พุทธศาสนสุภาษิต 
• อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย                        
ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
• ธมฺมจารี  สุขํ เสติ                                   
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
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• ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                             
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
• สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ                            
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
• เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน ๔ 
ในมหาปรินิพพานสูตร 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๑.๑ ม.๓/๗ ๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
ในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม 
พร้อมสำหรับการทำงานและ
การมีครอบครัว 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระการ
เรียนรู้ ข้อ ๖) 
 

ส ๑.๑ ม.๓/๘ ๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต
เพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ ๒ วิธ ีคือ วิธคีิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 

ส ๑.๑ ม.๓/๙ ๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิต และเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา   ตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา        ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน    

ส ๑.๑ ม.๓/๑๐ ๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่าง
และยอมรับวิถีการดำเนินชีวิต
ของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 

วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 
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ส ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาท
ของสาวก และปฏิบัติตนต่อ
สาวก ตามท่ีกำหนดได้ถูกต้อง 
 

หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตาม
หลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่าง
เหมาะสม การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุใน
งานศาสนพิธีที่บ้าน       การสนทนา การแต่ง
กาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 

ส ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา 
ตามท่ีกำหนด  

การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ 
๖ ของพระพุทธศาสนา 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๑.๒ ม.๓/๓ ๓. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิก

ชนที่ดี 
การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร 

ส ๑.๒ ม.๓/๔ ๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

พิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ         
การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูป
เทียน ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การ
ถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม                  
การกรวดน้ำ 

ส ๑.๒ ม.๓/๕ ๕.  อธิบายประวัติวันสำคัญ
ทางศาสนาตามที่กำหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
ในประเทศไทย   
• วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากล) 
• วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ 
หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรม
เทศนา  การแต่งกายในการประกอบ 
ศาสนพิธี  ที่วัด การงดเว้นอบายมุข    
การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสำคัญ 

ส ๑.๒ ม.๓/๖ ๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
• ขั้นเตรียมการ 
• ขั้นพิธีการ 
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ส ๑.๒ ม.๓/๗ ๗. นำเสนอแนวทางในการ
ธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 

• การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติและ
เผยแผ่ตามโอกาส 
• การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 
• การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุง 
รักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายความแตกต่างของ

การกระทำความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง 

• ลักษณะการกระทำความผิดทาง
อาญา และโทษ 
• ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 
• ตัวอย่างการกระทำความผิดทาง
อาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
• ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง เช่น  
การทำผิดสัญญา การทำละเมิด  

ส ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

• ความหมาย และความสำคัญของ
สิทธิมนุษยชน 
• การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม  

ส ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล       
ที่เหมาะสม 

• ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ       
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

ส ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้ง 

• ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ   
สังคม ความเชื่อ 
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• สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
• แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. เสนอแนวคิดในการ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     
ในประเทศและสังคมโลก 

• ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักมอง
โลกในแง่ดี สร้างทักษะทางอารมณ์  
รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ-
ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุง
ตนเองและสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

ส ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายระบอบการ
ปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน 
 

ระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ใน
ยุคปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 
เผด็จการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เกณฑ์การตัดสินใจ 

ส ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ส ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในมาตราต่างๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  
การมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 
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บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ความจำเป็นใน
การมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา   
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทย แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายกลไกราคาในระบบ

เศรษฐกิจ 
• ความหมายและประเภทของตลาด 
• ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และ
อุปทาน 
• ความหมาย และความสำคัญของกลไก
ราคาและการกำหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
• หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าและบริการ 

ส ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
• วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

• แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาในระดับต่างๆ  
• หลักการสำคัญของระบบสหกรณ์ 
• ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับหลักการและระบบของ
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สหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ส ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

• บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ  
• บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะที่เอกชนไม่ดำเนินการ เช่น
ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 
      - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับต่างๆ  

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓    - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               

การควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและการ
จัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
• บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน
สังคมไทย 

ส ๓.๒ ม.๓/๒ ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ 

• นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

ส ๓.๒ ม.๓/๓ ๓. อภิปรายบทบาท ความสำคัญ 
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ   

• บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
• ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
• กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

ส ๓.๒ ม.๓/๔ ๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด  
 

• ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืด 

ส ๓.๒ ม.๓/๕ ๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
 

• สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
• ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
• แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 



 [๑๖๘]  

ส ๓.๒ ม.๓/๖ ๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีด
กันทางการค้าในการค้าระหว่าง
ประเทศ 

• การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
• สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า   
ในการค้าระหว่างประเทศ 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง
มีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

• ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในท้องถิน่ตนเอง 
• วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
• นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และ
ท้องถิ่นของตน 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ ๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตน
สนใจ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป 

• ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 
• พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)
โดยสังเขป 
• อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
• ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒ สงครามเย็น องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ส ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความ
ร่วมมือ และความขัดแย้ง     ใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจน
ความพยายามในการขจัดปัญหา
ความขัดแย้ง 
 

ส ๔.๓ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย 
สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 

• การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          
ราชธานีของไทย 
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

ส ๔.๓ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
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ส ๔.๓ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ
ไทย 

• บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์
จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความ
มั่นคงของชาติ 
• พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามช่วงสมัยต่างๆ 
• เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทำ
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย   

ส ๔.๓ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์บทบาทของไทย ใน
สมัยประชาธิปไตย 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   และผลของเหตุการณ์ต่างๆ 

• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
• บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

ส ๕.๑ ม.๓/๑ ๑. วิเคราะห์ลักษณะ  
ทางกายภาพ ของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดย
เลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่อง และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร ์สืบค้น
ข้อมูล 

• ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้  
• การเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรส์ืบคน้ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

ส ๕.๑  ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัย
พิบัติ และผลกระทบในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

• สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
อเมริกาเหนือ 

ส ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

• ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น พ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แหลง 
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ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ 

ประมง การกระจายของภาษาและศาสนาในทวีป
อเมริกาเหนือ 

ส ๕.๒ ม.๓/๒ ๒. วิเคราะห์ปัจจัย 
ทางกายภาพและปัจจัย 
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทําเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้ 

• ปัจจยัทางกายภาพและปจจัย 
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
ทางประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต ้

ส ๕.๒ ม.๓/๓ ๓. สืบคน้ อภิปรายประเด็น 
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษยท์ี่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

• ประเด็นปญัหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือ 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ส ๕.๒ ม.๓/๔ ๔. วิเคราะห์แนวทางการ

จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมใน 
ทวีปอเมริกาเหนือ 

• แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ในทวีปอเมริกาเหนือและ 
ทวีปอเมริกาใต้ที่ยั่งยืน 

ส ๕.๒ ม.๓/๕ ๕. ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๑                    ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเผยแผ่ศาสนา ประวัติศาสดา และประวัติวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งเห็น
คุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ปฏิบัติตน ในศา
สนพิธี พิธีกรรม และเป็นศาสนิกชนที่ดีให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน  ให้
เหมาะสม ต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา บทบาทและหน้าที่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่าง และยอมรับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื ่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงานและการมี
ครอบครัวสังฆคุณ  และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหาร
จิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข   ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง  เห็นความแตกต่างของ การ
กระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีเพ่ง และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
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 ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย                         
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ส ๑.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖  ม.๓/๗   ม.๓/๘   ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
ส ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖  ม.๓/๗ 
ส ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
ส ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔                           

รวม  ๔  มาตรฐาน  ๒๖  ตัวชี้วัด 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๓              ชื่อรายวิชาสังคมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๑ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….              
 วิเคราะห์ อภิปราย ความสำคัญของกลไกราคา ตลาด แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์   มาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐบาล ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ  

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สำรวจและ
ระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยื น ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย สำรวจและระบุ ลักษณะทางกายภาพ โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ
ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน รวมถึงสืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย         ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



 [๑๗๓]  

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด    
 ส ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   
 ส ๓.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖   
 ส ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒    
 ส ๕.๒    ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔                 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวช้ีวัด 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๒             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ ยุคสมัยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากล วิเคราะห์เปรียบเทียบศักราช การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยกับคนในซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกยุคสมัยและเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทและแหล่งข้อมูลในการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ใช้เป็นหลักในการแบ่งยุคสมัย 
เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกพัฒนาการของ
อารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีผลต่อประเทศไทย   
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย         ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ส ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒  
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 [๑๗๔]  

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส ๒๓๑๐๔             ชื่อรายวิชาประวัติศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๒๐ ชั่วโมง               จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 วิเคราะห์ เหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบัน อนุรั กษ์และส่งเสริม 
ประวัติ ผลงาน และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์   
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย         ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ส ๔.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   
รวม  ๑  มาตรฐาน  ๔  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 



 [๑๗๕]  

     มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี ๒ ชีวิตและครอบครัว 

     มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต 

สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
     มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
     มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ 

อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ 
ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
    มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ  

การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
    มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ      

การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๗๖]  

 ม.๑ 
  

พ ๑.๑ ม.๑/๑  ๑. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบ
ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้
ทำงานตามปกต ิ 

• วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบ
ต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ  

พ ๑.๑ ม.๑/๒  ๒. วิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโตทางร่างกาย 
ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน  

• การวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต 
ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

พ ๑.๑ ม.๑/๓  ๓. แสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  

• แนวทางในการพัฒนาตนเอง  
ให้เจริญเติบโตสมวัย  

พ ๒.๑ ม.๑/๑  ๑. อธิบายวิธีการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์และพัฒนาการ
ทางเพศอย่างเหมาะสม  

• การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ  
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลง  
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ  
- การยอมรับและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และพัฒนาการทางเพศ  
- การเบี่ยงเบนทางเพศ  

พ ๒.๑ ม.๑/๒  ๒. แสดงทักษะการปฏิเสธ 
เพ่ือป้องกันตนเองจากการ 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

• ทักษะปฏิเสธเพ่ือป้องกัน 
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
 

พ ๓.๑ ม.๑/๑  ๑. เพ่ิมพูนความสามารถ 
ของตนตามหลักการเคลื่อนไหว
ที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา  

• หลักการเพิ่มพูนความ สามารถ  
ในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและ
ทักษะพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา  

พ ๓.๑ ม.๑/๒  ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและ 
ทีมโดยใช้ทักษะพื้นฐานตาม
ชนิดกีฬา อย่างละ ๑ ชนิด  

• การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล  
ที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่ 
และลาน บาสเกตบอล กระบี่  
เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน้ำ  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๗๗]  

 ม.๑ พ ๓.๒ ม.๑/๑  ๑. อธิบายความสำคัญ 
ของการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี  

• ความสำคัญของการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต 
ที่มีสุขภาพดี 

พ ๓.๒ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการเล่นกีฬาของ
ตนเองกับผู้อ่ืน  

• การยอมรับความสามารถและ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ในการเล่นกีฬา  


พ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสม
กับวัย 

• หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย  

พ ๔.๑ ม.๑/๒ ๒. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด 
จากภาวะโภชนาการที่มี
ผลกระทบ ต่อสุขภาพ  

• ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ  
- ภาวะการขาดสารอาหาร  
- ภาวะโภชนาการเกิน  

พ ๔.๑ ม.๑/๓ ๓. ควบคุมนำ้หนักของตนเอง 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

• เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
ของเด็กไทย  
• วิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเอง 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

พ ๔.๑ ม.๑/๔ ๔. สร้างเสริมและปรับปรุง
สมรรถภาพทางกาย 
ตามผลการทดสอบ  

• วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
• วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบ  

พ ๕.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย  

• การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  
- เป็นลม  
- บาดแผล  
- ไฟไหม ้ 
- กระดูกหัก  
- น้ำร้อนลวก ฯลฯ  

พ ๕.๑ ม.๑/๒ ๒. อธิบายลักษณะอาการ 
ของผู้ติดสารเสพติดและ 
การปอ้งกันการติดสารเสพติด  

• ลักษณะของผู้ติดสารเสพติด  
• อาการของผู้ติดสารเสพติด  
• การปอ้งกันการติดสารเสพติด  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๗๘]  

 ม.๑ พ ๕.๑ ม.๑/๓ ๓. อธิบายความสัมพันธ์ของ
การใช้สารเสพติดกับการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ  

• ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติด
กับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  

พ ๕.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงวิธีการชักชวนผู้อ่ืน 
ให้ลด ละ เลิกสารเสพติด  
โดยใช้ทักษะต่าง ๆ  

• ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อ่ืน 
ให้ลด ละ เลิก สารเสพติด  
- ทักษะการคิดวิเคราะห์  
- ทักษะการสื่อสาร  
- ทักษะการตัดสินใจ  
- ทักษะการแก้ปัญหา  
ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คำอธิบายรายวิชา 



 [๑๗๙]  

รหสัวิชา  พ ๒๑๑๐๑               ชื่อรายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุ่น และวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน
การติดสารเสพติด และความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  วิเคราะห์ภาวการณ์
เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แสดงทักษะการปฏิเสธ  เพ่ือป้องกันตนเองจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ควบคุมน้ำหนักของตนเอง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การ
สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย และการชักชวนผู้อ่ืนให้ลด ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่างๆ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ      ในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
 พ ๒.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  
 พ ๔.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
 พ ๕.๑    ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 



 [๑๘๐]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ ๒๑๑๐๒                ชื่อรายวิชาพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                 จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 หลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา เล่นกีฬาไทย
และกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานตามชนิดกีฬา อย่างละ ๑ ชนิด ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ กิจกรรมและนำหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ความสำคญัของการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ออกกำลังกายและเลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจอย่างเต็ม
ความสามารถ พร้อมทั้งมีการประเมินการเล่นของตนและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงตามชนิดกีฬาที่
เลือกเล่น วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ในการเล่นอย่างเป็นระบบ ร่วมมือใน
การเล่นกีฬา และการทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
วิธีการเล่นกีฬาของตนเองกับผู้อ่ืน 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ      ในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓    
พ ๓.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕     ม.๑/๖ 

รวม  ๒  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 



 [๑๘๑]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

พ ๑.๑ ม.๒/๑  ๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น  

• การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  

พ ๑.๑ ม.๒/๒  ๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น  

• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา  
- พันธุกรรม  
- สิ่งแวดล้อม  
- การอบรมเลี้ยงดู  

พ ๒.๑ ม.๒/๑  
 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อ
เจตคติในเรื่องเพศ  

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ 
ในเรื่องเพศ  
- ครอบครัว  
- วัฒนธรรม  
- เพ่ือน  
- สื่อ  

พ ๒.๑ ม.๒/๒  ๒. อธิบายวิธีป้องกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และการตั้งครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์  

• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
• โรคเอดส์  
• การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  

พ ๒.๑ ม.๒/๓  ๓. อธิบายความสำคัญ 
ของความเสมอภาคทางเพศและ
วางตัวได้อย่างเหมาะสม  

• ความสำคัญของความเสมอภาค 
ทางเพศ  
• การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  
• ปัญหาทางเพศ  
• แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ  

พ ๓.๑ ม.๒/๑  ๑. นำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็น
วิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  

• การนำผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม
ในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬา  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๘๒]  

 ม.๒ 
  
  
 
 
 
 
 

พ ๓.๑ ม.๒/๒  ๒. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล 
ทั้งประเภทบุคคลและทีม อย่าง
ละ ๑ ชนิด  

• การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
ตามชนิดกีฬาที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่
และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส ตระ
กร้อลอดบ่วง  
ฟุตซอล ว่ายน้ำ เทควันโด  

พ ๓.๒ ม.๒/๑  ๑. อธิบายสาเหตุการ 
เปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ที่
เกิดจากการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาเป็นประจำ 
จนเป็นวิถีชีวิต  

• สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญาจากการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอจน 
เป็นวิถีชีวิต  
• การสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  
โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็น
ประจำ  

พ ๓.๒ ม.๒/๒  ๒. เลือกเข้าร่วมกิจกรรม 
การออกกาลังกาย เล่นกีฬาตาม
ความถนัดและความสนใจ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง  

• การออกกำลังกายและการเล่น 
กีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  
• การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา การร่วม
กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

พ ๔.๑ ม.๒/๑  ๑. เลือกใช้บริการทางสุขภาพ 
อย่างมีเหตุผล  

•การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  


พ ๔.๑ ม.๒/๒  ๒. วิเคราะห์ความเจริญ 
ก้าวหน้าทางการแพทย์ 
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

• ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์  ที่มีผล
ต่อสุขภาพ 

พ ๔.๑ ม.๒/๓  ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  

• ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  
 

พ ๔.๑ ม.๒/๔  ๔. อธิบายลักษณะอาการ
เบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต  

• ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต  
 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๑๘๓]  

 ม.๒ พ ๔.๑ ม.๒/๕  ๕. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน 
เพ่ือจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  

• วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์ 
และความเครียด  
 

พ ๕.๑ ม.๒/๑  ๑. ระบุวิธีการปัจจัยและ
แหล่งที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
ผู้ติดสารเสพติด  

• วิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๒๑๐๑               ชื่อรายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 [๑๘๔]  

 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
และวางตัวได้อย่างเหมาะสม ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เสี่ยง ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ในวัยรุ่นวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ เจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ผลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อ
สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ และความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต เลือกใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน    เพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดพัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ      ในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  
 พ ๒.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔  
 พ ๔.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖   ม.๒/๗   
 พ ๕.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหสัวิชา  พ ๒๒๑๐๒                ชื่อรายวิชาพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธี        ที่
เหมาะสมในบริบทของตนเอง เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ ๑ ชนิด 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน  ร่วม
กิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรม และนำความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง เป็น



 [๑๘๕]  

ระบบ อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่เกิดจากการออกกำลังกาย และ
เล่นกีฬาเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาตาม ความถนัดและความ
สนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ 
กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกและนำไปใช้ ใน
การเล่นอย่างเหมาะสมกับทีม นำผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 
  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ      ในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

พ ๓.๑    ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔ 
พ ๓.๒    ม.๒/๑    ม.๒/๒   ม.๒/๓    ม.๒/๔    ม.๒/๕   

รวม  ๒  มาตรฐาน  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

พ ๑.๑ ม.๓/๑  ๑. เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สังคมและ
สติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต  

• การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ในแต่ละวัย  
- วัยทารก  
- วัยก่อนเรียน  
- วัยเรียน  
- วัยรุ่น  
- วัยผู้ใหญ่  
- วัยสูงอายุ  



 [๑๘๖]  

พ ๒.๑ ม.๓/๑  ๑. อธิบายอนามัยแม่และเด็ก 
การวางแผนครอบครัวและ
วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  

• องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์  
- อนามัยแม่และเด็ก  
- การวางแผนครอบครัว  

พ ๒.๑ ม.๓/๒  ๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  

• ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  
- แอลกอฮอล์  
- สารเสพติด  
- บุหรี่  
- สภาพแวดล้อม  
- การติดเชื้อ  
- โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์  

พ ๓.๑ ม.๓/๑  ๑. เล่นกีฬาไทยและ 
กีฬาสากลอย่างละ ๑ ชนิด โดย
ใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับตนเอง
และทีม  

• เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและ
กีฬาสากลที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่
และลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล 
ดาบสองมือ เทนนิส ตะกร้อข้ามตาข่าย 
ฟุตบอล  

พ ๔.๑ ม.๓/๑  ๑. กำหนดรายการอาหาร 
ที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ  
โดยคำนึงถึงความประหยัดและ
คุณค่าทางโภชนาการ  

• การกำหนดรายการอาหาร 
ทีเ่หมาะสมกับวัยต่างๆ  
- วัยทารก วัยเด็ก (วัยก่อนเรียน  
วัยเรียน) วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ  
โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการ  

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ พ ๔.๑ ม.๓/๒  ๒. เสนอแนวทางป้องกันโรค 

ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ
เจ็บป่วยและการตาย 
ของคนไทย  

• โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย
และการตายของคนไทย โรคติดต่อ เช่น  
- โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์  
- โรคเอดส์  
- โรคไข้หวัดนก ฯลฯ  
โรคไม่ติดต่อ เช่น  
- โรคหัวใจ  
- โรคความดันโลหิตสูง  
- เบาหวาน  



 [๑๘๗]  

- มะเร็ง ฯลฯ  
พ ๔.๑ ม.๓/๓  ๓. รวบรวมข้อมูลและเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  
• ปัญหาสุขภาพในชุมชน  
• แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ในชุมชน  

พ ๔.๑ ม.๓/๔  ๔. วางแผนและจัดเวลา 
ในการออกกำลังกาย  
การพักผ่อนและการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  

• การวางแผนและจัดเวลาในการออก
กำลังกาย การพักผ่อนและ 
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  

พ ๕.๑ ม.๓/๑  ๑. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
และแนวทางป้องกัน  

• ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง  
ต่อสุขภาพ  
• แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ  

พ ๕.๑ ม.๓/๒  ๒. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
และชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยง
การใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา  

• ปัญหาและผลกระทบจากการ 
ใช้ความรุนแรง  
• วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  

พ ๕.๑ ม.๓/๓  ๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ  

• ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด
อุบัติเหตุ  
 

พ ๕.๑ ม.๓/๔  ๔. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 
อย่างถูกวิธี  

• วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๑              ชื่อรายวิชาสุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                               จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต  
วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อ       การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข
ความขัดแย้งในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน อิทธิพลของสื่อต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิด



 [๑๘๘]  

อุบัติเหตุ อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม กำหนดรายการ
อาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ เสนอแนวทางป้องกันโรคที่
เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน การใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
 พ ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    
 พ ๔.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕     
 พ ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓    ม.๓/๔    ม.๓/๕    
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  พ ๒๓๑๐๒               ชื่อรายวิชาพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
เวลา  ๒๐  ชั่วโมง                                                จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ ๑ ชนิดโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีมนำหลักการ  
ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย ๑ กิจกรรมและนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรยีนรู้
ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและ
นำแนวคิดหลักการจากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจ  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และ
ข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนในสังคม จำแนกกลวิธีการ



 [๑๘๙]  

รุก การป้องกัน ที่ใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการ
เล่น และเสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ 
  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 พ ๓.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓    
 พ ๓.๒    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์งานต่าง ๆ ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๒ ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
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งานดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และสากล 
สาระท่ี ๓ นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อนาฏศิลป์อย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  
  

ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงของทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ 

• ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน
ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล้อม 

ศ ๑.๑ ม.๑/๒  ๒. ระบุและบรรยายของการ
ออกแบบงานทันศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและความสมดุล  

• ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความ
สมดุล 

ศ ๑.๑ ม.๑/๓  ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้
เห็นระยะใกล้ ไกล เป็น ๓ มิติ  

• หลักการวาดภาพทัศนียภาพ 
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ศ ๑.๑ ม.๑/๔  ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืน และการสื่อดังเรื่องราว
ของงาน 

• เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวใน
การปั้น หรืองานสื่อผสม 

ศ ๑.๑ ม.๑/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์
หรือกราฟิกอ่ืนๆ  ในการนำเสนอ
เทคนิคข้อมูล 

• การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองาน
กราฟิก 

ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ
บรรยายตัวชี้วัดการปรับปรุงของ
ตนเองและผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์ที่
กำหนดให้ 

• การประเมินงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  

• ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของ
ท้องถิน่และของชาติตามวัฒนธรรมไทย
และสากล 

ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ  
ในประเทศไทย 

• งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ         ใน
ประเทศไทย 

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  
  

ศ ๑.๒ ม.๑/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

• งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

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

• ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น 
• ทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น 

ศ ๒.๑ ม.๑/๒  ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

• การกำเนิดของเสียง 
-เสียงของมนุษย์ 
-เสียงของเครื่องดนตรี 
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ศ ๒.๑ ม.๑/๓  
 
 

๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
ประกอบการขับร้องด้วยบท
เพลงที่หลากหลาย รูปแบบ 

• การร้องเพลงประกอบจังหวะ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทย
และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
อ่ืน 

• ประเภทของวงดนตรีไทย 
• ประเภทของดนตรีสากล 

ศ ๒.๑ ม.๑/๕  ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบทเพลงที่มี
ความเร็วของจังหวะและ 
ความดัง เบา แตกต่างกัน  

• ระดับเสียง – เบา (Dynamic) 
• อัตราความเร็วของจังหวะ Tempo 

ศ ๒.๑ ม.๑/๖ ๖. เปรียบเทียบอารมณ์
ความรู้สึกในการฟังดนตรี 
แต่ละประเภท 

• องค์ประกอบของดนตรี 
-จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
-ทำนองกับอารมณ์ของบทเพลง 

ศ ๒.๑ ม.๑/๗ ๗. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่
ตัวเองชื่นชอบและอธิบาย
ลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้น
น่าชื่นชม 

• การนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๘ ๘. ใช้และบำรุงรักษาเครื่อง
ดนตรีอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ 

• การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๒.๒ ม.๑/๑  ๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์

และอิทธิพล 
ของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

• บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 
-บทบาทของดนตรีในสังคม 
-อิทธิพลของดนตรีในสังคม 

ศ ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ต่างกัน 

• องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑  ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงที่
มีผลต่อการ     โน้มน้าวอารมณ์
หรือความคิดของผู้ชม 

• การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม 
• ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ 
• การพัฒนารูปแบบของการแสดง 



 [๑๙๓]  

• อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ชม 

ศ ๓.๑ ม.๑/๒  ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 

• นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครใน
การแสดง 
-ภาษาท่าและการตีบท 
-ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์ 

ศ ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่ายๆ 

• รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
-นาฏศิลป์นานาชาติ 

ศ ๓.๑ ม.๑/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำงานเป็น
กลุ่มในกระบวนการผลิตการ
แสดง 

• การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง 
• บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 

ศ ๓.๑ ม.๑/๕ ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม
โดยเน้นเรื่องราวการใช้เสียง การ
แสดงท่าและการเคลื่อนไหว 

• หลักในการชมการแสดง 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑  ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  

• ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและ
ละครพื้นบ้าน 

ศ ๓.๒ ม.๑/๒  ๒. บรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย  

• ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย 

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๑                                                   ชื่อรายวิชาศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ทฤษฎีโน้ตสากลเบื ้องต้น ตัวโน้ต ตัวหยุด ชื ่อตัวโน้ตบรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำหลัก 
เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้น ดนตรีศัพท์ อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล ประวัติความ
เป็นมา รูปร่างลักษณะของเสียง วงดนตรีประเภทต่างๆ และการขับร้องบทเพลงสากล 
 นาฏยศัพท ์ภาษาท่าและการตีบท ท่าทางการเคลื่อนไหวที่แสดงมือทางอารมณ์ ศึกษารู้จักแม่ท่าจาก รำวง
มาตรฐาน เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางนาฏศิลป์และการจัดการแสดงละครในรูปแบบต่างๆ 



 [๑๙๔]  

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย ตลอดจนการใช้ความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๒.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗   
 ศ ๒.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 ศ ๓.๑   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
 ศ ๓.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒                                        ชื่อรายวิชาศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ระบุ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงกับของทัศนธาตุ ในงานทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล้อม ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล หลักการวาดภาพ การแสดง ทัศนียภาพ          การ
ประเมินทัศนศิลป์ ลักษณะรูปแบบของทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น 
 นำหลักความรู้และความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของทัศนธาตุ ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความ
สมดุล หลักการวาดภาพ การออกแบบรูปภาพ การประเมินงานทัศนศิลป์มาผลิตเป็นผลงานการวาดภาพให้เห็น



 [๑๙๕]  

ทัศนียภาพใกล้ ไกล ภาพ ๓ มิติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน ตลอดจนใช้ความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการใช้ทักษะชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
 ศ ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
  

ศ ๑.๑ ม.๒/๑ 
 

๑. บรรยายความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงของทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง
ทัศนธาตุ 

• รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิด   ใน
งานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๒  ๒. ระบุและบรรยายของการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและความสมดุล  

• ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ความ
สมดุลในงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๓  ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้
เห็นระยะใกล้ ไกล เป็น ๓ มิติ  

• หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 



 [๑๙๖]  

ศ ๑.๑ ม.๒/๔  ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและการสื่อดังเรื่องราว
ของงาน 

• เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวใน
งานปั้นหรืองานสื่อผสม 

ศ ๑.๑ ม.๒/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์
หรือกราฟิกอ่ืนๆ 
ในการนำเสนอเทคนิคข้อมูล 

• การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์หรืองาน
กราฟิก 

ศ ๑.๑ ม.๒/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ
บรรยายตัวชี้วัดการปรับปรุงของ
ตนเองและผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์ที่
กำหนดให้ 

• การประเมินงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑  ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  

• รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ 
-รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทย 

ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ  
ในประเทศไทย 

• งานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ         ใน
ประเทศไทย 

ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
  

ศ ๑.๒ ม.๒/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

• เทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑  ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและ
โน้ตสากลได้ 

• ทฤษฎีโน้ตไทยในอัตราจังหวะ  
๒ ชั้น 
-อ่าน เขียนโน้ตเพลงไทย 
-ร้องโน้ตเพลงไทย 

ศ ๒.๑ ม.๒/๒  ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

• การขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ 
๒ ชั้น 



 [๑๙๗]  

ศ ๒.๑ ม.๒/๓  
 
 

๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรี
ประกอบการขับร้องด้วยบท
เพลงที่หลากหลาย รูปแบบ 

• ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้
ประกอบการขับร้อง 

ศ ๒.๑ ม.๒/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทย
และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม
อ่ืน 

• การขับร้องในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ของจังหวะและความดัง เบา 

ศ ๒.๑ ม.๒/๕ ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบทเพลงที่มี
ความเร็วของจังหวะและ 
ความดัง เบา แตกต่างกัน 

• การบรรยายอารมณ์และความรู้สึก
ในบทเพลง 

ศ ๒.๑ ม.๒/๖ ๖. เปรียบเทียบอารมณ์
ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละ
ประเภท 

• หลักการฟังเพลงไทยในแต่ละ
ประเภท 

ศ ๒.๑ ม.๒/๗ ๗. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตัวเอง
ชื่นชอบและอธิบายลักษณะเด่นที่
ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม 

• เพลงไทยในอัตราจังหวะ ๒ ชั้น  
ที่ชื่นชอบ 

ศ ๒.๑ ม.๒/๘ ๘. ใช้และบำรุงรักษาเครื่อง
ดนตรีอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ 

• หลักการบำรุงรักษาคุณภาพของ
เสียงร้อง 
  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
  

ศ ๒.๒ ม.๒/๑  ๑. อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพล 
ของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

• อิทธิพลของเพลงขับร้องที่มีผลต่อ
สังคม 

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างกัน 

• องค์ประกอบบทเพลงขับร้องใน
วัฒนธรรมต่างๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑  ๑. อธิบายอิทธิพลของ
นักแสดงที่มีผลต่อการ     
โน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 

• ศัพท์ที่ใช้ในการแสดง 
-ภาษาท่าทาง 



 [๑๙๘]  

ศ ๓.๑ ม.๒/๒  ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 

• นักแสดงที่มีชื่อเสียงในการแสดง
นาฏศิลป์สากล 

ศ ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ในรูปแบบง่ายๆ 

• จัดการแสดงนาฏศิลป์ชุดสั้นๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำงาน
เป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต
การแสดง 

• จัดการแสดงนาฏศิลป์วัฒนธรรม
ต่างๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๕ ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ใน
การพิจารณาคุณภาพ 
การแสดงที่ชมโดยเน้น
เรื่องราวการใช้เสียง  
การแสดงท่าและ 
การเคลื่อนไหว 

• หลักการแสดงนาฏศิลป์ 
-คุณภาพของการแสดง 
-เครื่องแต่งกาย 
-แสง สี เสียง ฉาก 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑  ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  

• ความชื่นชอบนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมอื่นๆ 

ศ ๓.๒ ม.๒/๒  ๒. บรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย  

• การแสดงนาฏศิลป์สากลในรูปแบบ
ต่างๆ 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา   
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑                                       ชื่อรายวิชาศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบเกี่ยวกับรูปแบบและแนวความคิดของงานทัศนศิลป์ ความเหมือน และความ
แตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานของศิลปิน เทคนิคการวาดภาพ การถ่ายทอดบุคลิกภาพ ของตัว
ละคร งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา และงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุค 
 นำหลักความรู้เรื่องทัศนธาตุ มาพัฒนางานทัศนศิลป์ด้านเทคนิค ประเมิน วิจารณ์ เพื่อมุ่งม่ันให้ผู้เรียน 



 [๑๙๙]  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน โดยนำความสามารถทางด้านการสื่อสาร การใช้ความคิด การแก้ปัญหาและ
เทคโนโลยีมาพัฒนาใช้ทักษะชีวิต 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
 ศ ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒                  ชื่อรายวิชาศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ โน้ตเพลงไทย
อัตราจังหวะสองชั้น การขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นและการขับร้องเพ่ือประกอบการแสดง 
 บูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดงองค์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ใช้นาฏยศัพท์ที่เหมาะสม การ
แสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงนาฏศิลป์สากล 
 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด          การ
แก้ปัญหา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือบูรณาการการแสดงกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ 



 [๒๐๐]  

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
 ศ ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 ศ ๓.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   
 ศ ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  
  

ศ ๑.๑ ม.๓/๑ 

 
๑. บรรยายความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงของทัศนศิลป์
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้
เรื่องทัศนธาตุ 

• ทัศนธาตุ หลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมจากเทคนิค
การใช้สีน้ำ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๒  ๒. ระบุและบรรยายของการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้น
ความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและความสมดุล  

• หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่
ใช้ 
สีน้ำ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ   
ความกลมกลืนและความสมดุล 

ศ ๑.๑ ม.๓/๓  ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้
เห็นระยะใกล้ ไกล เป็น ๓ มิติ  

• ภาพทัศนียภาพ โดยใช้สีน้ำที่แสดง
ให้เห็นระยะใกล้ ไกล ๓ มิติ 



 [๒๐๑]  

ศ ๑.๑ ม.๓/๔  ๔. รวบรวมงานปั้นและสื่อผสม
มาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติ โดย
เน้นความเป็นเอกภาพ ความ
กลมกลืนและการสื่อดังเรื่องราว
ของงาน 

• ศึกษางานปั้นและสื่อผสมที่ใช้ใน
งานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๕ ๕. ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์
หรือกราฟิกอ่ืนๆ ในการ
นำเสนอเทคนิคข้อมูล 

• หลักการออกแบบ โดยใช้เทคนิค
สัญลักษณ์และรูปกราฟิก 

ศ ๑.๑ ม.๓/๖ ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์และ
บรรยายตัวชี้วัดการปรับปรุง
ของตนเองและผู้อื่น โดยใช้
เกณฑ์ที่กำหนดให้ 

• ศึกษาผลงาน งานทัศนศิลป์  
ของศิลปินที่มีชื่อเสียง 

ศ ๑.๒ ม.๓/๑  ๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติ
และของท้องถิ่นตนเองจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  

• งานทัศนศิลป์ของชาติ 
 

ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ  
ในประเทศไทย 

• ออกแบบผลงานทัศนศิลป์ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  
  

ศ ๑.๒ ม.๓/๓ ๓. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจุดประสงค์ในการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของ
วัฒนธรรมไทยและสากล 

• งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑  ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย
และโน้ตสากลได้ 

• ทฤษฎีโน้ตไทยเบื้องต้น 

ศ ๒.๑ ม.๓/๒  ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน 

• การขับร้องเพลงกับวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๓  
 

๓. ร้องเพลงและใช้เครื่อง
ดนตรีประกอบการขับร้อง

• การบรรเลงเดี่ยวและรวมวงจากบท
เพลงที่หลากหลาย 



 [๒๐๒]  

 ด้วยบทเพลงที่หลากหลาย 
รูปแบบ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๔ ๔. จัดประเภทของวงดนตรี
ไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมอื่น 

• วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๕ ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
อารมณ์ของบทเพลงที่มี
ความเร็วของจังหวะและ 
ความดัง เบา แตกต่างกัน 

• ความแตกต่างของบทเพลงไทย 
- สำเนียง 
- อัตราจังหวะ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๖ ๖. เปรียบเทียบอารมณ์
ความรู้สึกในการฟังดนตรี   
แต่ละประเภท 

• หลักการเปรียบเทียบเพลงแบบง่ายๆ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๗ ๗. นำเสนอตัวอย่างเพลงที่
ตัวเองชื่นชอบและอธิบาย
ลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้น
น่าชื่นชม 

• สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่ประพันธ์ 
ขึ้นแบบง่าย 

ศ ๒.๑ ม.๓/๘ ๘. ใช้และบำรุงรักษาเครื่อง
ดนตรีอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ 

• วิธีการใช้และบำรุงเครื่องดนตรีไทย 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  
  

ศ ๒.๒ ม.๓/๑  ๑. อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์และอิทธิพล 
ของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย  

• อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม 

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีใน
วัฒนธรรมต่างกัน 

• นำเสนอประเภทของดนตรี
หลากหลายประเภท 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ๑. อธิบายอิทธิพลของ
นักแสดงที่มีผลต่อการ     
โน้มน้าวอารมณ์หรือความคิด
ของผู้ชม 

• หลักการวิธีการแสดงนาฏศิลป์ไทย
โขน 



 [๒๐๓]  

ศ ๓.๑ ม.๓/๒  ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครในการแสดง 

• ศัพท์ที่ใช้ในการแสดงละคร 

ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. แสดงนาฏศิลป์และละคร
ในรูปแบบง่ายๆ 

• หลักการฝึกและแสดงนาฏศิลป์โขน 

ศ ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. การใช้ทักษะการทำงาน
เป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต
การแสดง 

• การฝึกและการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

ศ ๓.๑ ม.๓/๕ ใช้เกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดให้ใน
การพิจารณาคุณภาพ 
การแสดงที่ชมโดยเน้น
เรื่องราวการใช้เสียง  
การแสดงท่าและ 
การเคลื่อนไหว 

• การจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑  ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  

• วิธีการเลือกการแสดง 
- ประเภทของการแสดง 
- ขั้นตอน 
- ประโยชน์และคุณค่าของการแสดง 

ศ ๓.๒ ม.๓/๒  ๒. บรรยายประเภทของละคร
ไทยในแต่ละยุคสมัย  

• ละครกับชีวิต 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑                                                                                 ชื่อรายวิชาศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ยกตัวอย่างเวลา เปรียบเทียบ องค์ประกอบของดนตรีกับงานศิลปะแขนงอื่นๆ การแสดงดนตรีเดี่ยวและ
การมองโดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกอย่างมีคุณภาพสามารถประพันธ์บทเพลงนั้นๆ  ง่ายๆ ได้ 
ทั้งยังนำดนตรีไปจัดการแสดงที่เหมาะสมหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอ่ืนๆ 



 [๒๐๔]  

 ยกตัวอย่างระบุและปฏิบัติการแสดง นาฏศิลป์ไทย โขน ละคร องค์ประกอบนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์
อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์กับชีวิตประจำวัน
และการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทย 
 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิตมาใช้ในการ
ดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ 
 ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 ศ ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
 ศ ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
รวม  ๔  มาตรฐาน  ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๒                                        ชื่อรายวิชาศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง                                 จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ และฝึกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สีน้ำ การใช้วัสดุอื่นๆ ร่วมกับสีน้ำในการวาด
ภาพ การวาดภาพหุ่นนิ่ง การออกแบบผลงานอย่างอิสระโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย โดยอาศั ยความรู้เรี่องทัศน
ธาตุและหลักการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยและสากล 



 [๒๐๕]  

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาใน
ด้านการใช้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีที่นำไปสู่การใช้ทักษะชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ศ ๑.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   
 ศ ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 

  มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน   
มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะการแสวงหา ความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน  
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิต  
และครอบครัว 

สาระท่ี ๒ การอาชีพ 



 [๒๐๖]  

 มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑  

 
 
ง ๑.๑ ม.๑ ๒  
 
 

๑. วิเคราะห์ขั้นตอน 
การทำงานตามกระบวน 
การทำงาน  
๒. ใช้กระบวนการกลุ่ม  
ในการทำงานด้วยความ
เสียสละ  

• ทักษะกระบวนการทำงานและ 
การทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาท
หน้าที่สมาชิกกลุ่ม กำหนดเป้าหมาย 
วางแผน แบ่งงานตามความสามารถ 
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผล 
และปรับปรุงงาน) ภายใต้ความ



 [๒๐๗]  

ง ๑.๑ ม.๑/๓  ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหา  
การทำงานอย่างมีเหตุผล  

เสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงาน 
โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น  
     - เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
และบริการอาหาร  
     - แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
     - ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก 
วัสดุ ในท้องถิ่น  

ง. ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
ง. ๒.๑ ม.๑/๒ 
 
ง. ๒.๑ ม.๑/๓ 

๑. อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ 
๒. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
๓.เห็นความสำคัญของการ
สร้างอาชีพ 

• แนวทางการเลือกอาชีพ 
     - กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
• เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
     - การสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพสุจริต 
• ความสำคัญของการสร้างอาชีพ 
     - การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างข้ึน 
     - การเตรียมความพร้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑         ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

เวลา ๒๐ ชั่วโมง            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
การทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และ
บริการอาหาร ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ ในท้องถิ่น มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มี



 [๒๐๘]  

จิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ        มีทักษะที่
จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มคีุณธรรม และ    มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ง ๑.๑       ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๒๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ทักษะกระบวนการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประดิษฐ์
ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ ในท้องถิ่น มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย ในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน 



 [๒๐๙]  

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางใน
งานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ   ในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑       ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ง ๑.๑ ม.๒/๑  

 
ง ๑.๑ ม.๒/๒ 
 
ง ๑.๑ ม.๒/๓  
  

๑. ใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน  
๒. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน  
๓. มีจิตสานึกในการทำงาน
และใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  

• ทักษะการแสวงหาความรู้ (การศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจและบันทึก) 
และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยมีจิต
สานึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
ทำงาน ฝึกปฏิบัติผ่านงานหรือโครงงาน
อาชีพ เช่น  
      - งานช่าง (งานไม ้งานช่างยนต์  



 [๒๑๐]  

งานไฟฟ้าและงานอ่ืนๆ)  
      - งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า  
การดูแลบ้าน)  
      - งานประดิษฐ์  
      - งานเกษตร  
      - งานธุรกิจ (ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ตราสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์)  

ง ๒.๑ ม.๒/๑  
 
ง ๒.๑ ม.๒/๒ 
 
ง ๒.๑ ม.๒/๓ 

๑. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ 
๓.มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ 

• การจัดประสบการณ์อาชีพ 
      - สถานการณ์แรงงาน 
      - ประกาศรับสมัครงาน 
      - ความรู้ความสามารถของตนเอง 
      - ผลตอบแทน 
• การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
     - การหางาน 
     - คุณสมบัติที่จำเป็น 
• ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
     - ทักษะกระบวนการทำงาน 
     - ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
     - ทักษะการทำงานร่วมกัน 
     - ทักษะการแสวงหาความรู้ 
     - ทักษะการจัดการ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีจิตสำนึกในการทำงาน และ ใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ    มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การฝึกปฏิบัติผ่านงานหรือโครงงานอาชีพ เช่น    งานบ้าน งาน
ไม้ งานไฟฟ้า งานประดิษฐ์ 



 [๒๑๑]  

  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒        ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีจิตสำนึกในการทำงาน และ   ใช้

ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ    มี

ทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 



 [๒๑๒]  

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก

ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ   ในการใช้เทคโนโลยี 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ง ๑.๑ ม.๓/๑  

 
ง ๑.๑ ม.๓/๒  
 
ง ๑.๑ ม.๓/๓  
 

๑. อภิปรายขั้นตอน 
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
๒. ใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  
๓. อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม  

• ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน 
อย่างมีคุณธรรมและใช้ทักษะการ
จัดการที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
โดยฝึกปฏิบัติผ่านงาน เช่น  
     - งานช่าง (งานไม ้งานช่างยนต์ 
งานไฟฟ้าและงานอ่ืนๆ)  



 [๒๑๓]  

      - งานบ้าน (อาหาร เสื้อผ้า  
การดูแลบ้าน)  
     - งานประดิษฐ์  
     - งานเกษตร  
     - งานธุรกิจ (การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย)  

ง ๒.๑ ม.๓/๑  
 

๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 
๒.วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 

• การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง 
     - สื่อ สิ่งพิมพ์ 
     - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
• แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
     - คุณสมบัติที่จำเป็น 
     - ความมั่นคง 
     - การประเมินทางเลือก 
• การประเมินทางเลือกอาชีพ 
     - แนวทางการประเมิน 
     - รูปแบบการประเมิน 
     - เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑         ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ทำงานโดยใช้ทักษะการ

จัดการ เพ่ือการประหยัดพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

 ทักษะในการทำงาน การจัดการที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยฝึกปฏิบตัิ
ผ่านงาน เช่น งานบ้าน งานช่าง งานธุรกิจ 



 [๒๑๔]  

 วิธีการหางานที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ      ที่

สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก

ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ    ในการใช้เทคโนโลยี 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒         ชื่อรายวิชาการงานอาชีพ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

เวลา ๒๐ ชั่วโมง             จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม การทำงานโดยใช้ทักษะ

การจัดการ เพ่ือการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทาง

เข้าสู่อาชีพประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด และความสนใจของตนเอง 



 [๒๑๕]  

 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก

ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ   ในการใช้เทคโนโลยี 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ง ๑.๑       ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 ง ๒.๑       ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
รวม  ๒  มาตรฐาน  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 



 [๒๑๖]  

 มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๑  ๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง 

คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ 
ที่ฟังและอ่าน  

• คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และ 
คำชี้แจง ในการทำอาหาร และเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา การบอก
ทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้
อุปกรณ์  
• คำสั่ง เช่น Look at the…/ 
here/over there./Say it again./ 



 [๒๑๗]  

Read and draw./ Put a/an…in/ 
on/under a/an…/Go to the window 
and open it./Take out the book, 
open on page ๑๗ and read 
it./Don’t go over there./ Don’t be 
late. etc.  
• คำขอร้อง เช่น Please look up the 
meaning in a dictionary/ 
Look up the meaning in a 
dictionary, please/ Can/Could you 
help me, please?/ Excuse me, 
could you …? etc.  
• คำแนะนำ เช่น You should read 
every day./Think before you peak./  
• คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start/ My 
turn/ Your turn/Roll the dice/Count 
the number/Finish etc.  
• คำสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or  
• ตัวเชื่อม (connective words) เช่น 
First,… Second,… Third,… Next,… 
Then,… Finally,… etc. 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. อ่านออกเสียงข้อความ 

นิทาน และบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน   

• ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง  
• การใช้พจนานุกรม   
• หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและ
พยัญชนะท้ายคำ  
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคำและ
กลุ่มคำ 
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ  



 [๒๑๘]  

ในประโยค 
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ

ต ๑.๑ ม.๑/๓ ๓. เลือก/ระบุประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) ที่อ่าน    

• ประโยค หรือข้อความ และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ  การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็น 
วงคำศัพท์สะสมประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๕๐ 
คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)  
• การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น  สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง  ภาพ
สัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เช่น  many/ much/ a lot of/ 
lots of/ some/ any/ a few/ few/ a 
little/ little etc. 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ต ๑.๑ ม.๑/๔ ๔.  ระบุหัวข้อเรื่อง 

(topic)  
ใจความสำคัญ (main 
idea) และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน และเรื่อง
สั้น   

• บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น และเรื่องจากสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ เว็บไซด์  
• การจับใจความสำคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความ
สำคัญ รายละเอียดสนับสนุนคำถามเกี่ยวกับ
ใจความสำคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ทำอะไร  ที่ไหน  
เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่ 



 [๒๑๙]  

- Yes/No Question /Wh-Question / Or-
Question  etc.  
- Tenses : present simple/ present 
continuous/  past simple/ future simple 
etc.     
- Simple sentence/ Compound sentence                

ต ๑.๒ ม.๑/๑  
 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน  

• ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ    ขอโทษ ชมเชย การ
พูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน ประโยค/ข้อความ 
ที่ใช้แนะนำตนเอง เพ่ือนและบุคคลใกล้ตัว และ
สำนวนการตอบรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  

ต ๑.๒ ม.๑/๒  
 

๒. ใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ และคำชี้แจง
ตามสถานการณ์  

• คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง  


ต ๑.๒ ม.๑/๓  
 

๓. พูดและเขียนแสดง
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ และ
ปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือ ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น  
Please…/…, please./I’d like…/            I 
need…/May/Can/Could…?/Yes,.. /Please 
do./ Certainly./Yes, of 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  course./ Sure./ Go right ahead./ 
Need some help?/ What can I do 
to help? /Would you like any 
help?/ I’m afraid…/ I’m sorry, but…/ 
Sorry, but… etc. 

ต ๑.๒ ม.๑/๔  ๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล และแสดงความ

• คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค และ
ข้อความ ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลและ



 [๒๒๐]  

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม  

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่าน  

ต ๑.๒ ม.๑/๕  
 

๕. พูดและเขียนแสดงความ 
รู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบอย่างเหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น 
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ         
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย   
น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
เช่น Nice / Very nice. / Well done! 
/Congratulations. / I like… 
because… /I love…because…/  
I feel… because…/I think…/ 
I believe…/ I agree/disagree… / 
I don’t believe…/ I have no 
idea…/Oh no! etc.  

ต ๑.๓ ม.๑/๑  ๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ ์และ 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  

• ประโยคและข้อความที่ใช้ 
ในการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเรียน  
การเล่นกีฬา ฟังเพลง การอ่านหนังสือ 
การท่องเที่ยว  

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ต ๑.๓ ม.๑/๒  ๒. พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/ 
แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม  

• การจับใจความสำคัญ/แก่นสาระการ
วิเคราะห์ความ/เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจ เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ 
กีฬา เพลง  



 [๒๒๑]  

ต ๑.๓ ม.๑/๓  
 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ  

• การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัว  
 

ต ๒.๑ ม.๑/๑  
 

๑. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยา
ท่าทาง สุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

• การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางใน
การสนทนาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สี
หน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ
ตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

ต ๒.๑ ม.๑/๒  ๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล           
วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา  

• ความเป็นมาและความสำคัญ 
ของเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา  

ต ๒.๑ ม.๑/๓ ๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความสนใจ 

• กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน 
บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระเจ้า วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์     

ต ๒.๒ ม.๑/๑  
 

๑. บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและ 
การลำดับคำ ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

• ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของ
เจ้าของภาษากับของไทย  
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

ต ๒.๒ ม.๑/๒  
 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล 
งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความ

• การเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล  
งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษากับของไทย  



 [๒๒๒]  

เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 

ต ๓.๑ ม.๑/๑  
 

๑. ค้นคว้า รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วย
การพูด/การเขียน  

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง  
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 

ต ๔.๑ ม.๑/๑  
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา  

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึน 
ในห้องเรียนและสถานศึกษา  

ต ๔.๒ ม.๑/๑  
 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสืบค้น/ ค้นคว้าความรู้/
ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ 
การค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑                                                                         ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                           
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       



 [๒๒๓]  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ฟังและอ่านคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำและคำชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อ  ที่ไม่ใช่
ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจงตามสถานการณ์    พูดและเขียนเพ่ือ
ขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเองกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง สุภาพเหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่อ งหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด การ
เขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง       ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้
ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นผู ้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ ่น ช ุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

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

ต ๑.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๔   
 ต ๑.๓    ม.๑/๑    
 ต ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๓      



 [๒๒๔]  

 ต ๒.๒    ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 ต ๓.๑ ม.๑/๑      
 ต ๔.๑    ม.๑/๑ 
 ต ๔.๒ ม.๑/๑ 
รวม  ๘  มาตรฐาน  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒                                                                         ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                                                           
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 [๒๒๕]  

  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem)  สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุ
ประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื ่องสั ้น  สนทนา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  พูด 
เขียน สรุปใจความสำคัญ แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
พูด เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบใช้ภาษา
น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษาบรรยายเกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู ่ และประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วม    จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง 
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื ่อความหมายทางภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนาและสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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



 [๒๒๖]  

รวม  ๗  มาตรฐาน  ๑๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ต ๑.๑ ม.๒/๑  

 
๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงและ
คำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  

• คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและ
คำอธิบาย เช่น การทำอาหารและ
เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา   
สลากยา การบอกทิศทาง การใช้
อุปกรณ์  



 [๒๒๗]  

- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง
ประโยคง่ายๆ เช่น is/are + Past 
Participle  
- คำสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/ or/ before/after etc.  
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น 
First,… Second,… Third,… 
Fourth,… Finally,… etc.  

ต ๑.๑ ม.๒/๒  
 

๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว ประกาศ และบทร้อย
กรองสั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  

• ข้อความ ข่าว ประกาศและ 
บทร้อยกรอง  
• การใช้พจนานุกรม  
• หลักการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและ
พยัญชนะท้ายคำ  
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและ
กลุ่มคำ  
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค  
- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ  
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน  
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ 

 

 

 
 

 
 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๒๘]  

 ม.๒ 
  

ต ๑.๑ ม.๒/๓  
 

๓. ระบุ เขียนประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อ 
ที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ 
ที่อ่าน  

• ประโยคหรือข้อความและ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว  
การบริการ สถานที่ ภาษาและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ  
๑,๗๕๐ - ๑,๙๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)  
• การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น 
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ 
แผนผัง ตาราง ภาพสัตว์ สิ่งของ 
บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 
Comparison of 
adjectives/adverbs/ Contrast : 
but, although/Quantity words 
เช่น many/much/a lot of/lots 
of/some/ any/a few/few/a 
little/little etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๒๙]  

 ม.๒ ต ๑.๑ ม.๒/๔  
 

๔. เลือกหัวข้อเรื่อง 
 ใจความสำคัญบอก
รายละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ  

• บทสนทนา เรื่องสั้นและเรื่องจากสื่อ 
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์  
• การจับใจความสำคัญ เช่น  
หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน คำถามเกี่ยวกับใจความ
สำคัญของเรื่อง เช่น ใคร ทำอะไร  
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม ใช่หรือไม่  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  
- Or-Question  
etc.  
• ประโยคที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็น การให้เหตุผล และการ
ยกตัวอย่าง เช่น        
 I think…/I feel…/I believe…  
- คำสันธาน (conjunctions) 
and/but/or/ because /so/ 
before/after  
- ตัวเชื่อม (connective words) 
First,… Next,… After,… Then,… 
Finally,… etc.  
- Tenses : present 
simple/present 
continuous/present perfect/ 
past simple /future tense etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence  

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๐]  

 ม.๒ ต ๑.๒ ม.๒/๑  
 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ  
ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล เช่น การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่าง
สุภาพ การชักชวน ประโยค ข้อความ  
ที่ใช้แนะนำตนเอง เพ่ือนและบุคคล 
ใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  

ต ๑.๒ ม.๒/๒  
 

๒. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  
คำชี้แจง และคำอธิบายตาม
สถานการณ์  

• คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบาย  
 

ต ๑.๒ ม.๒/๓  
 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ 
เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ
และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น Please…/…, 
please./I’d like…/I need… / 
May/Can/Could…?/ Yes,../Please 
do./ Certainly./Yes, of course. 
/Sure. / Go right ahead./Need 
some help?/ What can I do to 
help?/Would you like any 
help?/I’m afraid…/I’m sorry, 
but…/ Sorry, but… etc.  

ต ๑.๒ ม.๒/๔  
 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล บรรยายและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง หรือ 
อ่านอย่างเหมาะสม  

• คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค และ
ข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง หรืออ่าน  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๑]  

 ม.๒ 
  

ต ๑.๒ ม.๒/๕  
 

๕. พูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ 
เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย  
น่าเกลียด เสียงดัง ดี ไม่ดี จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น Nice./Very 
nice./Well done!/ 
Congratulations on… / 
I like…because…/ I love… 
because…/I feel… because…/  
I think…/I believe…/I agree/ 
disagree…/ I’m afraid I don’t 
like…/I don’t believe…/ I have 
no idea…/Oh no! etc.  

ต ๑.๓ ม.๒/๑  
 

๑. พูดและเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์ และ
ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม  

• การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าว
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา ดนตรี 
การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ 

ต ๑.๓ ม.๒/๒  
 

๒. พูดและเขียนสรุป 
ใจความสำคัญ แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 
ของสังคม  

• การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่องการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว 
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี 
เพลง  
 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๒]  

 ม.๒ 
  

ต ๑.๓ ม.๒/๓  
 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ  

• การแสดงความคิดเห็นและการให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม  
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  
 

ต ๒.๑ ม.๒/๑  
 

๑. ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

• การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง 
ในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น  
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้
สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะ
แนะนำตนเอง การสัมผัสมือ  
การโบกมือ การแสดงความรู้สึก  
ชอบ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร  
การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ  

ต ๒.๑ ม.๒/๒  
 

๒. อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล    วัน
สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา  

• ความเป็นมาและความสำคัญของ
เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา  

ต ๒.๑ ม.๒/๓ ๓. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

• กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง       การเล่า
นิทาน บทบาทสมมุติ           วัน
ขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส      วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์     

ต ๒.๒ ม.๒/๑  
 

๑. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
การออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ 
และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย  

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๓]  

 ม.๒ 
  

ต ๒.๒ ม.๒/๒  ๒. เปรียบเทียบและอธิบาย 
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  

• การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย  

ต ๓.๑ ม.๒/๑  
 

๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้และ
นำเสนอด้วยการพูด การเขียน  

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป 
และการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง  
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 

ต ๔.๑ ม.๒/๑  
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน               
สถานการณ์จริง สถานการณ์
จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษาและชุมชน  

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน  

ต ๔.๒ ม.๒/๑  
 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม
และสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ  
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น การค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ 
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน            
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 

ต ๔.๒ ม.๒/๒ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
เป็นภาษาต่างประเทศ 

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน เช่น การทำหนังสือเล่ม
เล็กแนะนำโรงเรียน การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ คำเชิญชวนแนะนำ
โรงเรียน  การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ    

 

 

 



 [๒๓๔]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑                                                                    ชือ่รายวิชาภาษาอังกฤษ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                                                                         
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ใช้ภาษาในการขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายง่ายๆ ข้อความ รูปแบบของคำวลีประโยค ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง บทร้อยกรอง บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เรื่องท่ีเป็นสารคดี และ
บันเทิงคดีร่วมทั้งวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และเขียน
สื่อความ ค้นคว้า นำเสนอข้อมูลเรื ่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม  ความเชื่อ
ประเพณีของเจ้าของภาษา และวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เข้าใจและ
ตีความจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและ
ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง 
 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นผู ้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ ่น ช ุมชนร่วมพัฒนาและสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  
 ต ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   
 ต ๑.๓    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   
 ต ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓      
 ต ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ต ๓.๑    ม.๒/๑    
 ต ๔.๑    ม.๒/๑ 
 ต ๔.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด 



 [๒๓๕]  

  
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒                                                                    ชือ่รายวิชาภาษาอังกฤษ       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                                                         
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                        จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ฟัง พูด สนทนาโต้ตอบข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี การขอข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย 
การเลือกอ่านสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งเป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ เขียนสรุปความรู้ ข้อมูลต่าง
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส ใช้
กระบวนการเรียนภาษา การแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทั้งเรื่องราวที่ได้
จากการอ่านแสดงความคิดเห็นต่อความเชื่อ ประเพณีของเจ้าของภาษาและวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง 
รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่นใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นผู ้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ ่น ชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ต ๑.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  
 ต ๑.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   
 ต ๑.๓    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   
 ต ๒.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓      
 ต ๒.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ต ๓.๑    ม.๒/๑    
 ต ๔.๑    ม.๒/๑ 
 ต ๔.๒    ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



 [๒๓๖]  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ต ๑.๑ ม.๓/๑  

 
๑. ปฏิบัติตามคำขอร้อง 
คำแนะนำ คำชี้แจงและ
คำอธิบายที่ฟังและอ่าน  

• คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและ
คำอธิบายในการประดิษฐ์  
การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆ  
การใช้อุปกรณ์  
- Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้าง
ประโยคง่ายๆ เช่น is/are + past 
participle  
- คำสันธาน (conjunction) เช่น 
and/but/or/before/after/ 
because etc.  
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น 
First,… Second,…Third,… 
Fourth,… Next,… Then,… 
Finally,… etc.  

ต ๑.๑ ม.๓/๒  
 

๒. อ่านออกเสียงข้อความ 
ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรอง
สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

• ข้อความ ข่าว โฆษณา และ 
บทร้อยกรอง  
• การใช้พจนานุกรม  
• หลักการอ่านออกเสียง เช่น  
- การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและ
พยัญชนะท้ายคำ สระเสียงสั้น  
สระเสียงยาว สระประสม  
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำและ
กลุ่มคำ  
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ
ในประโยค  
- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ  
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน  
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ  

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๗]  

 ม.๓ ต ๑.๑ ม.๓/๓  
 

๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง รูปแบบต่างๆ  
ให้สัมพันธ์กับประโยคและ
ข้อความที่ฟัง หรืออ่าน  

• ประโยค ข้อความและความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้า
อากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว  
การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เป็นวงคำศัพท์สะสมประมาณ  
๑,๔๐๐ – ๑,๕๕๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)  
• การตีความ ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อ ที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์ 
เครือ่งหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพ
สัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่ต่างๆ โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ 
adverbs/Contrast : but, 
although/Quantity words เช่น many/ 
much/a lot of/lots of/ some/any/ a 
few/few/ a little/ little etc. 

ต ๑.๑ ม.๓/๔  
 

๔. เลือก ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ  

• การจับใจความสำคัญ เช่น  
หัวข้อเรื่องใจความสำคัญ รายละเอียด
สนับสนุนจาก สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต  
• คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง 
เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ทำไม ใช่หรือไม่  
- Yes/No Question  
- Wh-Question  

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๘]  

 ม.๓ 
  

  - Or-Question etc.  

- ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การ
ให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น 
I think…/ I feel…/ I believe…/   
I agree/disagree…/I don’t believe…/ I 
have no idea…  
- if clauses  
- so…that/such…that   
- คำสันธาน (conjunctions) and/but/or/ 
because/so/ before/after etc.  
- Infinitive pronouns: some, any, 
someone, anyone, everyone, one, 
ones etc. 
- Tenses: present simple/ present 
continuous/ present perfect/ past 
simple/ future tense etc.  
- Simple sentence/ Compound 
sentence/ Complex sentence              

ต ๑.๒ ม.๓/๑  
 

๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง            
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว เรื่องท่ีอยู่ใน
ความสนใจ 
ของสังคม และสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เช่น การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ  
ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว  สถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน  
การสนทนา เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
บุคคลใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน  

 

 

 

 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๓๙]  

 ม.๓ 
  
  
 

ต ๑.๒ ม.๓/๒  
 

๒. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  
คำชี้แจง และคำอธิบาย  
อย่างเหมาะสม 

• คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่
มีข้ันตอนซับซ้อน  


ต ๑.๒ ม.๓/๓  
 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
การให้ความช่วยเหลือ ใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น Please…/…, please./I’d like…/I 
need…/ May/ Can/ Could…?/Yes,../ 
Please do./Certainly./Yes, of course./ 
Sure./Go right ahead./Need some 
help?/ What can I do to help?/ 
Would you like any help?/I’m 
afraid…/ I’m sorry, but…/Sorry, but… 
etc.  

ต ๑.๒ ม.๓/๔  
 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม  

• คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคและ
ข้อความ ที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  

ต ๑.๒ ม.๓/๕  
 

๕. พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่าง
เหมาะสม  

• ภาษาท่ีใช้ในการแสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ เช่น 
ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย  
น่าเกลียด เสียงดัง  ดี ไม่ดี จากข่าว 
เหตุการณ์ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 
เช่น Nice./Very nice./ Well done!/ 
Congratulations on... / 
I like…because…/ I love… because… 
/I feel… because… 
I think…/ I believe…/I agree/ 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๔๐]  

 ม.๓ 
 

  disagree…/I’m afraid …/I don’t like…/I 
don’t believe…/I have no idea…/Oh 
no! etc. 

ต ๑.๓ ม.๓/๑  
 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยว 
กับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว 
เหตุการณ ์เรื่องประเด็นต่างๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  

• การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว เหตุการณ ์ประเด็น ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม เช่น           การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร  
การเล่นกีฬา ดนตรี การฟังเพลง  
การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ  

ต ๑.๓ ม.๓/๒  
 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
ข่าวเหตุการณ ์ สถานการณ์ที่
อยู่ในความสนใจของสังคม  

• การจับใจความสำคัญ แก่นสาระ หัวข้อ
เรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ข่าวเหตุการณ์ 
สถานการณท์ี่อยู่ในความสนใจ เช่น 
ประสบการณ ์เหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ 
ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง  

ต ๑.๓ ม.๓/๓  
 

๓. พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  

• การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล
ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ 
และเหตุการณ์  
 

ต ๒.๑ ม.๓/๑  
 

๑. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทางเหมาะกับ
บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

• การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทาง ในการสนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง 
การสัมผัสมือ    การโบกมือ การแสดง
ความรู้สึกชอบ  ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร 
การแสดงอาการตอบรับ หรือปฏิเสธ 

ต ๒.๑ ม.๓/๒  
 

๒. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา  

• ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจ้าของภาษา  
 

 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๔๑]  

 ม.๓ 
  
  

ต ๒.๑ ม.๓/๓ ๓. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

• กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น 
การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทาน 
บทบาทสมมุติ วันขอบคุณ พระเจ้า วัน
คริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์     

ต ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. เปรียบเทียบและอธิบาย 
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ และการลำดับคำ
ตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย  

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษา
กับของไทย  
• การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  

ต ๒.๒ ม.๓/๒  
 

๒. เปรียบเทียบและอธิบาย 
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม  

• การเปรียบเทียบและการอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย การนำวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ไปใช้  

ต ๓.๑ ม.๓/๑  
 

๑. ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน  

• การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และ
การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง  
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 

ต ๔.๑ ม.๓/๑  
 

๑. ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์
จำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

• การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จาลองที่เกิดข้ึน 
ในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

ต ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ  
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น การ
ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการ ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  


 ชั้น รหัสตัวช้ีวัด   ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๒๔๒]  

 ม.๓ ต ๔.๒ ม.๓/๒ ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นเป็น 
ภาษาต่างประเทศ 

• การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น การทำหนังสือเล่ม
เล็กแนะนำโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
การทำแผ่นปลิว    ป้ายคำขวัญ คำเชิญชวน
แนะนำ   โรงเรียนและสถานที่สำคัญใน
ชุมชนและท้องถิ่น การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๒๔๓]  

รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑                                                                         ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                                                                           
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                       จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การใช้ภาษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพ การดูแล การให้ ขอหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาลที่น่ าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งของในเรื่องของรูปร่าง
หน้าตา ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหา สิ่งแวดล้อม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน การเลือก
ซ้ือสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผน ในการจัดงาน 
การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม การ
แสดงความขอบคุณและยกย่องชมเชยและการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ คำสั่ง  การแสดงเงื่อนไขตา่งๆ 
ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นผู ้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ ่น ชุมชนร่วม พัฒนา และสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ต ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔  
 ต ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   
 ต ๑.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   
 ต ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓      
 ต ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ต ๓.๑    ม.๓/๑    
 ต ๔.๑    ม.๓/๑ 
 ต ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด 

คำอธิบายรายวิชา 



 [๒๔๔]  

รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒                                                                         ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                                                           
เวลา  ๖๐  ชั่วโมง                                                                        จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 การใช้ภาษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ การดูแล การให้ ขอหรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สารคดี ละคร เพลง กีฬา ภาพยนตร์ เทศกาลที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ภัยธรรมชาติ  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งของในเรื่องของ
รูปร่างหน้าตา ลักษณะที่ปรากฏ ปัญหา สิ่งแวดล้อม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก การคุ้มครองสัตว์ป่า การบริจาคเงิน 
การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด ประเภทของอาหาร การเชิญชวน การตอบรับและการตอบปฏิเสธ การวางแผนใน
การจัดงาน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม การแสดงความขอบคุณและยกย่องชมเชย และการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ  คำสั่ง การแสดง
เงื ่อนไขต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนที ่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ ่น และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ  ในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ ่น ชุมชน ร่วมพัฒนา และสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
  ต ๑.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔  
 ต ๑.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   
 ต ๑.๓    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   
 ต ๒.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓      
 ต ๒.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ต ๓.๑    ม.๓/๑    
 ต ๔.๑    ม.๓/๑ 
 ต ๔.๒    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 



 [๒๔๕]  

รวม  ๘  มาตรฐาน  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน 
สาระท่ี ๑ การฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ความหมาย หลักการปฏิบัติ รวมทั้งเห็น

คุณค่าของการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๑.๒ มีทักษะปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐานไดอ้ย่างถูกต้อง 

ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๒ รำพื้นฐาน แม่ท่า 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ

ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำพ้ืนฐาน/แม่ท่า 
 มาตรฐาน ศ ๒.๒ มีทักษะในการปฏิบัติรำพ้ืนฐาน/แม่ท่าได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๓ รำหน้าพาทย์ 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ 

รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๔ รำตรวจพลและพากย์รถ 
 มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ 

และประโยชน์ของการรำตรวจพลและพากย์รถ 
 มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำตรวจพล และพากย์รถ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๕ กระบวนท่ารบและการตีบท 
 มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบ 

ของกระบวนท่ารบ และการตีบท 
 มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำกระบวนท่ารบ และการตีบทได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๖ ระบำเบ็ดเตล็ด  เพลงปลุกใจหรือการแสดงพื้นเมือง 
 มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบของ  

ระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจหรือการแสดงพ้ืนเมือง 
 มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะปฏิบัติท่ารำระบำเบ็ดเตล็ด เพลงปลุกใจ หรือการแสดงพื้นเมืองได้

อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
 

 

สาระท่ี ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 



 [๒๔๖]  

 มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจ และเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย 
อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกความคิดริเริ่มอย่างอิสระ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๗.๒ เข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์สังคม 
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย  
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้ง 
สามารถนำความรู้มาบูรณาการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



 [๒๔๗]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑  ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 

 
 
 

 ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายที่มา ความหมาย   
ประโยชน์ของการฝึกหัด
เบื้องต้นและนาฏยศัพท์
เบื้องต้นได้ 
๒. ศึกษาหลักการปฏิบัติการ
ฝึกหัดเบื้องต้นและนาฏยศัพท์
เบื้องต้นได้ 

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น 
- การนั่ง 
- การทรงตัว 
- การตบเข่า 
- การถองสะเอว 
- การเต้นเสา 
- การถีบเหลี่ยม 
- การดัดมือ ดัดแขน ฯลฯ 

ที่มาความหมาย หลักการวิธีฝึกปฏิบัติ 
ท่านาฏยศัพท์พ้ืนฐาน 

- ตั้งวง 
- จีบ 
- ประเท้า 
- กระดกเท้า 
- ถัดเท้า 
- ขยัน่ 
- เก็บ 
- ยืดกระทบ 
- ยกเท้า 
- กระทุ้งเท้า ฯลฯ 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นได้
ถูกต้องตามแบบแผน 
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้น 
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น 
- การนั่ง 
- การทรงตัว 
- การตบเข่า 
- การถองสะเอว 
- การเต้นเสา 
- การถีบเหลี่ยม 
- การดัดมือ ดัดแขน ฯลฯ 

ที่มาความหมาย หลักการวิธีฝึกปฏิบัติท่านาฏย
ศัพท์พ้ืนฐาน 



 [๒๔๘]  

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
 
 

  - ตั้งวง 
- จีบ 
- ประเท้า 
- กระดกเท้า 
- ถัดเท้า 
- ขยั่น 
- เก็บ 
- ยืดกระทบ 
- ยกเท้า 
- กระทุ้งเท้า ฯลฯ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๓ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๔ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๕ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๖ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของการรำเพลงช้า  
๒. ระบุองค์ประกอบของการ  รำ
เพลงช้า 
๓. อธิบายประโยชน์ของการ  ฝึก
ปฏิบัติการรำเพลงช้า 
๔. อธิบายประวัติความเป็นมา  
ของการรำเพลงเร็ว  
๕. ระบุองค์ประกอบของการ  รำ
เพลงเร็ว 
๖. อธิบายประโยชน์ของการ ฝึก
ปฏิบัติการรำเพลงเร็ว 

• ประวัติความเป็นมาของการรำเพลงช้า 
• องค์ประกอบของการรำเพลงช้า 
• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำ  เพลงช้า 
• ประวัติความเป็นมาของการรำเพลงเร็ว 
• องค์ประกอบของการรำเพลงเร็ว 
• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำ  เพลงเรว็ 



 [๒๔๙]  

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

๑. ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ
ปรบไก่  
๒. ร้องทำนองเพลงสร้อยสนได้
ถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติท่ารำเพลงช้าได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 
๔. ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ
สองไม้  
๕. ร้องทำนองเพลงแม่วอนลูกได้
ถูกต้อง 

• จังหวะหน้าทับปรบไก่  
• ทำนองเพลงสร้อยสน  
• ท่ารำเพลงช้า  
• จังหวะหน้าทับสองไม้  
• ทำนองเพลงแม่วอนลูก  
• ท่ารำเพลงเร็ว 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  
 

ศ ๒.๒ ม.๑/๖ ๖. ปฏิบัติท่ารำเพลงเร็วได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 

 

ศ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  
นาฏยศัพท์และองค์ประกอบของ
เพลงหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ 

• ประวัติและนาฏยศัพท์ของ 
เพลงหน้าพาทย์เชิด - เสมอ  
องค์ประกอบ 

-  เครื่องแต่งกาย 
     -  เครื่องดนตรี 
     -  ทำนองเพลง 
     -  โอกาสที่ใช้ 

ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์  
เชิด- เสมอ ได้ถูกต้องตามแบบ
แผน 

• ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เชิด - เสมอ 

ศ ๖.๑ ม.๑/๑ 
 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๑/๒ 
 
 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบของระบำ
เบ็ดเตล็ด ชุด รำวงมาตรฐาน 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบของเพลงปลุก
ใจเราสู้ 

• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ
ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด รำวงมาตรฐาน 
• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ
เพลงปลุกใจเราสู้ 
• ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ
เพลงกราวเงาะ 



 [๒๕๐]  

ศ ๖.๑ ม.๑/๓ ๓. อธิบายประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบของเพลงกราว
เงาะ 

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

๑. ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน    ได้
ถูกต้อง 
๒. ปฏิบัติท่ารำเพลงรำวง
มาตรฐาน ได้อย่างถูกต้อง  ตาม
แบบแผน   
๓. ร้องเพลงปลุกใจเราสู้       ได้
ถูกต้อง  
๔. ปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจเราสู้
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน   

• เพลงรำวงมาตรฐาน 
• ท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน 
• เพลงปลุกใจเราสู้ 
• ท่ารำเพลงปลุกใจ 
• เพลงกราวเงาะ 
• ท่ารำเพลงกราวเงาะ 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๖.๒ ม.๑/๕ 

 
ศ ๖.๒ ม.๑/๖ 
 

๕. ร้องเพลงกราวเงาะได้
ถูกต้อง 
๖. ปฏิบัติท่ารำเพลงกราวเงาะ
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๕๑]  

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๑     ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                           จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติ ความเป็นมา ความหมาย ประโยชน์และหลักการปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้นและนาฏยศัพท์เบื้องต้น 
บอกประวัติความเป็นมา ระบุองค์ประกอบและประโยชน์ของการรำเพลงช้าและเพลงหน้าพาทย์   เชิด-เสมอ 

 ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับ ปรบไก่ ร้องทำนองเพลงสร้อย
สน มีทักษะในปฏิบัติท่ารำเพลงช้าและเพลงหน้าพาทย์เชิด-เสมอ  

 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่ นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื ่อสารและ
ความสามารถในการคิด  
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒  
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   
 ศ ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๓.๑ ม.๑/๑ 
 ศ ๓.๒ ม.๑/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 [๒๕๒]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๒๑๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ระบุองค์ประกอบ ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติการรำเพลงเร็ว มีความรู้ความเข้าใจ
ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์และองค์ประกอบของเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจเราสู้ และเพลงกราวเงาะ 
 ออกเสียงตามจังหวะหน้าทับสองไม้ ร้องทำนองเพลงแม่วอนลูก และร้องเพลงปลุกใจเราสู้ มีทักษะ   ใน
การฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงเร็ว เพลงรำวงมาตรฐาน เพลงปลุกใจเราสู้ และเพลงกราวเงาะ 

เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและ
ความสามารถในการคิด 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑     ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖ 
 ศ ๖.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๖.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๕๓]  

 
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏย
ศัพท์ และองค์ประกอบของรำแม่บทใหญ่ 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏย
ศัพท์ และองค์ประกอบของรำแม่บทเล็ก 

• ประวัติและนาฏยศัพท์  องค์ประกอบ 
เครื่องแต่งกายเครื่องดนตรี บทร้องและ
ทำนองเพลงโอกาสที่ใช้ของรำแม่บท
ใหญ่และแม่บทเล็ก    

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

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่)   
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง และ
จังหวะ 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำแม่บทใหญ่ 
อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
๓. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก)   
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนองและ
จังหวะ 
๔. ปฏิบัติกระบวนท่ารำแม่บทเล็ก 
อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

• เพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่) 
• กระบวนท่ารำแม่บทใหญ่ 
• เพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก)   
•กระบวนท่ารำแม่บทเล็ก 
 
 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
 
ศ ๓.๑ ม.๒/๒ 

๑. บอกความสำคัญและโอกาสที่ใช้ 
การร่ายประกอบเพลงหน้าพาทย์ 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมา  
ความสำคัญ องค์ประกอบของรำหน้า
พาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 

• ความสำคัญ โอกาสที่ใช้การรำร่าย 
• ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ
รำหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 
 
ศ ๓.๒  ม.๒/๒ 

๑. ปฏิบัติท่ารำร่ายได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำหน้าพาทย์
เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 

• กระบวนท่ารำร่าย   
• กระบวนท่ารำเพลงเหาะ 
• กระบวนท่ารำโคมเวียน 

ศ ๖.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมานาฏย
ศัพท ์และองค์ประกอบของฟ้อนเงี้ยว 
 

• ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์  และ
องค์ประกอบของฟ้อนเงี้ยว 
• ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์  และ
องค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ด  

 

 



 [๒๕๔]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๖.๑ ม.๒/๒ 

 
 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๒/๓ 

๒. อธิบายประวัติความเป็นมา      
นาฏยศัพทแ์ละองค์ประกอบของระบำ
เบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน เพลงคืน
เดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
และเพลงดอกไม้ของชาติ 
๓. อธิบายประวัติความเป็นมาและ
องค์ประกอบของเพลงปลุกใจศรี
อยุธยา    

• รำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือน
หงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญและ
เพลงดอกไม้ของชาติ 
• ประวัติความเป็นมาและ
องค์ประกอบของเพลงปลุกใจ      
ศรีอยุธยา           

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

๑. ร้องเพลงระบำเบ็ดเตล็ดเพลงฟ้อน
เงี้ยวได้ถูกต้อง 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำเบ็ดเตล็ดเพลง
ฟ้อนเงี้ยวได้ถูกต้องตามแบบแผน 
๓. ร้องเพลงรำวงมาตรฐานได้ถูกต้อง 
๔. ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน  
๕. ร้องเพลงปลุกใจศรีอยุธยาได้ถูกต้อง  
๖. ปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจศรีอยุธยา  
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน   

• เพลงฟ้อนเงี้ยว 
• กระบวนท่ารำเพลงฟ้อนเงี้ยว 
• รำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือน
หงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
และเพลงดอกไม้ของชาติ 
• ท่ารำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือน
หงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
และเพลงดอกไม้ของชาติ 
• เพลงปลุกใจศรีอยุธยา 
• ท่ารำเพลงปลุกใจศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๕๕]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๑ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประวัติความเป็นมานาฏยศัพท์ ความสำคัญ โอกาสที่ใช้และองค์ประกอบของรำแม่บทใหญ่  การรำร่าย
ประกอบเพลงหน้าพาทย์ และรำหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน 
 ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทใหญ่) ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง และจังหวะปฏิบัติกระบวนท่ารำแม่บทใหญ่ ท่า
รำร่าย และรำหน้าพาทย์เพลงเหาะ เพลงโคมเวียน  
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ปลูกฝัง       ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑    ม.๒/๑     
 ศ ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 ศ ๓.๑    ม.๒/๑  ม.๒/๒      
 ศ ๓.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒    
รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๕๖]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์ ความสำคัญและองค์ประกอบของรำแม่บทเล็ก ระบำเบ็ดเตล็ดเพลงฟ้อน
เงี้ยว รำวงมาตรฐาน และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา           
 ร้องเพลงชมตลาด (แม่บทเล็ก) เพลงรำวงมาตรฐาน เพลงระบำเบ็ดเตล็ดชุดฟ้อนเงี้ยว และเพลงปลุกใจศรี
อยุธยาได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง และจังหวะปฏิบัติกระบวนท่ารำแม่บทเล็ก ระบำเบ็ดเตล็ดชุดฟ้อนเงี้ยว รำวง
มาตรฐาน และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑    ม.๒/๒       
 ศ ๒.๒ ม.๒/๓   ม.๒/๔   
 ศ ๖.๑    ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ศ ๖.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕   ม.๒/๖ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๕๗]  

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนพระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  

นาฏยศัพทแ์ละองค์ประกอบ
ของระบำพรหมาสตร์ 

• ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์และ
องค์ประกอบของระบำพรหมาสตร์ 

ศ ๒.๒ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๒.๒ ม.๓/๒ 

๑. ร้องเพลงระบำพรหมาสตร์  
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง  
และจังหวะ 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำ 
ระบำพรหมาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้องตามแบบแผน 

• เพลงระบำพรหมาสตร์ 
• กระบวนท่ารำระบำพรหมาสตร์ 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  
ความสำคัญ องค์ประกอบของ
รำหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมา  
ความสำคัญ องค์ประกอบของ
รำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน 

• ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ  
องค์ประกอบของรำหน้าพาทย์เพลง
เชิดฉิ่ง 
• ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ  
องค์ประกอบของรำหน้าพาทย์เพลง
พญาเดิน 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๒ ม.๓/๒ 

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารำหน้า
พาทย์เพลงเชิดฉิ่งได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำหน้า
พาทย์เพลงพญาเดินได้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 

• ท่ารำหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง 
• ท่ารำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน 

ศ ๔.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  
ความสำคัญ องค์ประกอบของ
รำตรวจพล 
๒. อธิบายองค์ประกอบของ
พากย์รถได้ถูกต้อง 

• ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ  
องค์ประกอบของรำตรวจพล 
• องค์ประกอบของพากย์รถ 

 

 

 

 

 



 [๒๕๘]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๔.๒ ม.๓/๑ 

 
 
ศ ๔.๒ ม.๓/๒ 

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารำตรวจ
พลฉาก ๑ และ ๒ ได้ถูกต้อง 
ตามแบบแผน 
๒. ปฏิบัติกระบวนท่ารำ
ประกอบ บทพากย์รถได้
ถูกต้องตามแบบแผน 

• กระบวนท่ารำตรวจพลฉาก ๑ และ 
๒ 
• กระบวนท่ารำประกอบบทพากย์รถ 

ศ ๕.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๓/๒ 

๑ .อธิบายประวัติความเป็นมา  
ความสำคัญ องค์ประกอบของ
การรบและการข้ึนลอย 
๒. อธิบายหลักการตีบท
เบื้องต้น 

• ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ  
องค์ประกอบของการรบและการข้ึน
ลอย 
• หลักการตีบทเบื้องต้น 

ศ ๕.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 
ศ ๕.๒ ม.๓/๒ 

๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบ
ระหว่างพระกับยักษ์และขึ้น
ลอย ๑-๓ ได้ถูกต้องตามแบบ
แผน 
๒. ปฏิบัติการตีบทเบื้องต้น 

• กระบวนท่ารบระหว่างพระกับยักษ์
และข้ึนลอย ๑-๓ 
• การตีบทเบื้องต้น 

ศ ๖.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  
นาฏยศัพท์ และองค์ประกอบ
ของระบำเบ็ดเตล็ด รำวง
มาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม  
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า     
เพลงยอดชายใจหาญ และ
เพลงบูชานักรบ 
๒. อธิบายประวัติความเป็นมา
และองค์ประกอบของเพลง 
ปลุกใจบางระจัน 

• ประวัติความเป็นมา นาฏยศัพท์    
และองค์ประกอบของรำวงมาตรฐาน 
เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และ
เพลงบูชานักรบ 
• ประวัติความเป็นมาและ
องค์ประกอบของเพลงปลุกใจ
บางระจัน 

ศ ๖.๒ ม.๓/๑ 
 
ศ ๖.๒ ม.๓/๒ 
 

๑. ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน   
ได้ถูกต้อง 
๒. ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน   
ได้ถูกต้องตามแบบแผน  

• รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชาย 
ใจหาญ และเพลงบูชานักรบ 



 [๒๕๙]  

ศ ๖.๒ ม.๓/๓ 
 

๓. ร้องเพลงปลุกใจบางระจัน 
ได้ถูกต้อง  

• ท่ารำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชาย 
ใจหาญ และเพลงบูชานักรบ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ม.๓ ศ ๖.๒ ม.๓/๔ ๔. ปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจ
บางระจันได้อย่างถูกต้องตาม
แบบแผน   

• เพลงปลุกใจบางระจัน 
• ท่ารำเพลงปลุกใจ 

ศ ๗.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๒ 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๓ 

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์ การแสดงโขน      
อย่างสร้างสรรค์ 
๒. บอกทัศนคติท่ีมีต่อการ
แสดงโขน อย่างสร้างสรรค์ 
๓. บอกแนวทางการนำการ
แสดงโขนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์ 
• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน       
อย่างสร้างสรรค์ 
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ศ ๗.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๒ 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๓ 

๑. อธิบายบทบาท 
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับ
ประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม    
๒. บอกแนวทางอนุรักษ์      
สืบทอด เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย  
๓. บอกแนวทางการนำการ
แสดงโขนไปบูรณาการกับใช้
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 

• บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม 
และวัฒนธรรม    
• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่
นาฏศิลป์ไทย 
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป 
บูรณาการใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 



 [๒๖๐]  

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๑ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาของนาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของรำหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง รำหน้าพาทย์เพลง
พญาเดิน การตีบท การรบ และการข้ึนลอย 

ปฏิบัติกระบวนท่ารำหน้าพาทย์เพลงเชิดฉิ่ง รำหน้าพาทย์เพลงพญาเดิน กระบวนท่ารบระหว่างพระกับ
ยักษ์และข้ึนลอย ๑-๓ การตีบทเบื้องต้น  
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๓.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๓.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๕.๑    ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๕.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๖๑]  

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๒ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนพระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาของนาฏยศัพท์ และองค์ประกอบของระบำพรหมาสตร์ รำตรวจพล พากย์รถ     รำวง
มาตรฐาน และเพลงปลุกใจบางระจัน อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม 
และวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และบอกทัศนคติ แนวทางการนำการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และการนำการแสดงโขนไปบูรณาการกับศาสตร์อื ่นๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์   
 ร้องเพลงระบำพรหมาสตร์ เพลงรำวงมาตรฐาน และเพลงปลุกบางระจันได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง  
และจังหวะปฏิบัติกระบวนท่ารำระบำพรหมาสตร์ ท่ารำตรวจพลฉาก ๑ และ ๒ ท่ารำประกอบบทพากย์รถ    ท่า
รำเพลงรำวงมาตรฐาน ท่ารำเพลงปลุกใจบางระจัน    
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ปลูกฝัง        ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑    ม.๓/๑       
 ศ ๒.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒   
 ศ ๔.๑    ม.๓/๑    ม.๓/๒ 
 ศ ๔.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒ 
 ศ ๖.๑    ม.๓/๑    ม.๓/๒ 
 ศ ๖.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓    ม.๓/๔ 
 ศ ๗.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓ 
 ศ ๗.๒ ม.๓/๑    ม.๓/๒     ม.๓/๓ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๙ ข้อ 
 

 

 



 [๒๖๒]  

 
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 

 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๓ 

๑. อธิบายที่มา ความหมาย
ความสำคัญ ประโยชน์ของ
การฝึกหัดเบื้องต้นและ 
นาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ระบุประเภทของการ
ฝึกหัดเบื้องต้นและนาฏยศัพท์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
๓. อธิบายความสำคัญของ
การฝึกหัดนาฏยศัพท์ข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

การฝึกหัดเบื้องต้น  

- การตบเข่า 

- การถองสะเอว 

- การเต้นเสา 

- การถีบเหลี่ยม 

- การดัดมือดัดแขน 
นาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 

- เก็บ    

- ทอนเท้า   

- ตะลึกตึก      

- ยืดกระทบ 

- ยืดยุบ    

- เต็มเหลี่ยม 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น 
 
 
 
 
  
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ข้ัน
พ้ืนฐาน 

การฝึกหัดเบื้องต้น 

- การตบเข่า   

- การถองสะเอว 

- การเต้นเสา   

- การถีบเหลี่ยม  

- การดัดมือดัดแขน 
นาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 

- เก็บ    

- ทอนเท้า   

- ตะลึกตึก      

- ยืดกระทบ 

- ยืดยุบ    

- เต็มเหลี่ยม 
 



 [๒๖๓]  

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 

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

๑. อธิบายความสำคัญและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า 
๒. วิเคราะห์โครงสร้างของ 
แม่ท่า 
๓. เข้าใจความสำคัญของการ
ฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้ 
จนจบท่าบาก 
๔. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า
ตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนจบท่าบาก  
๕. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
โครงสร้างความสัมพันธ์และความ
แตกต่างของแม่ท่า 
๖. เข้าใจความสำคัญของการ
ฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่า ๑ จนจบ 
ท่า ๕ 
๗. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า
ตั้งแต่ท่า ๑ จนจบท่า ๕ 
๘. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
โครงสร้างความสัมพันธ์และความ
แตกต่างของแม่ท่า 

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้ 
จนจบท่าบาก 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒ ม.๑/๒ 

๑ .ปฏิบัติท่าแม่ท่า 
๒. ปฏิบัติแม่ท่าที่  ๑– แม่ท่าที่๕ 

 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ
และประโยชน์การฝึกหัด 
รำหน้าพาทย์ เชิด 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัด 

การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ เชิด      
 



 [๒๖๔]  

รำหน้าพาทย์ เชิด 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เชิด การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ เชิด      

ศ ๖.๑ ม.๑/๑ 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ 
และประโยชน์ของ 
ระบำเบ็ดเตล็ด  
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำ
เบ็ดเตล็ด 
 

การฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้องระบำ
เบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 
- ชาวไทย 

       - รำซิมารำ 
• กราวเงาะ 
• เพลงปลุกใจ 

- ศรีอยุธยา 
ศ ๖.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติระบำเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้องระบำ

เบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 
- ชาวไทย 
- รำซิมารำ 

• กราวเงาะ 
• เพลงปลุกใจ 

- ศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๖๕]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๓                                                             ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ของการฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานและ
การฝึกหัดแม่ท่า ระบุประเภทของการฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐาน อธิบายความสำคัญ วิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่าเบื้องต้น แม่ท่าที่ ๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์  และ  ความ
แตกต่างของแม่ท่าเบื้องต้น แม่ท่าที่ ๑ 
 ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น การตบเข่า การถองสะเอว การเต้นเสา การถีบเหลี่ยม การดัดมือดัดแขนปฏิบัติ
นาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน เก็บ ทอนเท้า ตะลึกตึก ยืดกระทบ ยืดยุบ เต็มเหลี่ยม ปฏิบัติแม่ท่าเบื้องต้น ตั้งแต่ท่านั่งไหว้
จนจบท่าบาก และแม่ท่าที่ ๑ 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื ่อสารและ
ความสามารถในการคิด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔    ม.๑/๕ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๑      
รวมผลการเรียนรู้ ๑๑ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๖๖]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ศ ๒๑๒๐๔                                                            ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่าวิธีปฏิบัติและประโยชน์  ของ
การฝึกหัดแม่ท่าที่ ๒ – แม่ท่าที่ ๕ รำหน้าพาทย์ เพลงเชิดระบำเบ็ดเตล็ด วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และความแตกต่างของแม่ท่าที ่๒ - แม่ท่าที่ ๕ 
 ปฏิบัติแม่ท่าที่ ๒ – แม่ท่าที ่๕ รำหน้าพาทย์ เพลงเชิดฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้องระบำเบ็ดเตล็ด     รำ
วงมาตรฐานงามแสงเดือน ชาวไทย รำซิมารำ กราวเงาะ เพลงปลุกใจ เราสู้ 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื ่อสารและ
ความสามารถในการคิด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑ ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๘ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๒ 
 ศ ๓.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 ศ ๓.๒ ม.๑/๑      
 ศ ๖.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 ศ ๖.๒ ม.๑/๑      
รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๖๗]  

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 

 
 
ศ ๓.๑ ม.๒/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ
และประโยชน์การฝึกหัด 
รำหน้าพาทย์ เสมอ 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัด 
รำหน้าพาทย์ เสมอ 

• การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ เสมอ 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เสมอ • การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ เสมอ      
ศ ๔.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๒/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ
และประโยชน์ของการ 
รำตรวจพลและพากย์รถ 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัต ิ
รำตรวจพลและพากย์รถ 

• การฝึกหัดรำตรวจพล เพลงกราวในและ
พากย์รถ 

- ธงยักษ์ 

- เขนยักษ์ 

- เสนายักษ์ 
ศ ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำตรวจพล  

เพลงกราวในและพากย์รถ 
• ฝึกหัดรำตรวจพล เพลงกราวในและพากย์
รถ 

- ธงยักษ์ 

- เขนยักษ์ 

- เสนายักษ์ 
ศ ๕.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๒/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ
และประโยชน์ของกระบวน     ท่า
รบและการตีบท 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติกระบวน   ท่า
รบและการตีบท 

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท 

- ตีบท ท้ารบ 

- ท่ารบระหว่าง 
เสนายักษ์กับสิบแปดมงกุฎท่า ๑ -๔ ด้วย
อาวุธกระบอง 

ศ ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและ  ตี
บท 

• ฝึกหัดกระบวนท่ารบและตีบท 

- ตีบท ท้ารบ 

- ท่ารบระหว่าง 
เสนายักษ์กับสิบแปดมงกุฎท่า ๑ -๔ ด้วย
อาวุธกระบอง 

 

 



 [๒๖๘]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๖.๑ ม.๒/๑ 

 
 
ศ ๖.๑ ม.๒/๒ 

๑. บอกความหมาย
ความสำคัญ และประโยชน์
ของ 
ระบำเบ็ดเตล็ด  
๒. อธิบายวิธีปฏิบัต ิ
ระบำเบ็ดเตล็ด 
 

การฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง
ระบำเบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- เพลงคืนเดือนหงาย 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ 

• เพลงปลุกใจ 
- เพลงเราสู้ 

ศ ๖.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติระบำเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง 
ระบำเบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- เพลงคืนเดือนหงาย 
- พลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ 

• เพลงปลุกใจ 
- เพลงเราสู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๖๙]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๓                                                              ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ของการรำตรวจพล เพลงหน้าพาทย์กราวใน และพากย์
รถศึกษารูปแบบและวิธีการพากย์รถ นาฏยศัพทท์ี่ใช้ในการรำตรวจพล พากย์รถ 
 ปฏิบัติรำตรวจพล เพลงกราวใน และพากย์รถ ธงยักษ์ เขนยักษ์ ๓ ท่า เสนายักษ์ นาฏยศัพท์ที่ใช้ใน   การ
รำตรวจพล พากย์รถ 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๔.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 ศ ๔.๒ ม.๒/๑      
รวมผลการเรียนรู้ ๓ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 [๒๗๐]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๔                                                              ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ เพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่าท้ารบ กระบวน
ท่ารบระหว่างยักษ์กับลิง ระบำเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่ารบ   
 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่าท้ารบ ท่ารบระหว่างยักษ์กับลิงด้วยอาวุธกระบอง ศร ฝึกหัดท่า
รำประกอบเพลงร้องระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจ
ดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจศรีอยุธยา นาฏยศัพทท์ี่ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ เสมอ กระบวนท่ารบ 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ศ ๓.๒ ม.๒/๑      
 ศ ๕.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ศ ๕.๒ ม.๒/๑      
 ศ ๖.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ศ ๖.๒ ม.๒/๑      
รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



 [๒๗๑]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 

๑. บอกความหมาย
ความสำคัญและประโยชน์การ
ฝึกหัด 
รำหน้าพาทย์ รัว และปฐม 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัด 
รำหน้าพาทย์ รัวและปฐม 

• การฝึกหัดรำหน้าพาทย์  

- รัว  

- ปฐม 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติเพลง รัว และปฐม • ปฏิบัติเพลง รัว และปฐม 
ศ ๔.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๓/๒ 

๑. บอกความหมาย
ความสำคัญและประโยชน์
ของการรำ 
ตรวจพล 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติรำ 
ตรวจพล  

• การฝึกหัดรำตรวจพล เพลงกราวใน 

- ยักษ์เสนา(มโหทร-เปาวนาสูร) 

- สองกอง 

- กราววีระชัยยักษ์เสนา 

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำตรวจพล  
 

• ฝึกหัดรำตรวจพล เพลงกราวใน 

- ยักษ์เสนา(มโหทร-เปาวนาสูร) 

- สองกอง 

- กราววีระชัยยักษ์เสนา 
ศ ๕.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๓/๒ 

๑. บอกความหมายความสำคัญ
และประโยชน์ของกระบวน     
ท่ารบและการตีบท 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติกระบวน   
ท่ารบและการตีบท 

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท 

- ตีบท ท้ารบ 

- ท่ารบระหว่างพญายักษ์ กับพระ  
ท่าจับ ๑ และท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธ
กระบองและศร 

- ท่ารบระหว่างพญายักษ์กับ 
พญาวานร ท่า ๑ - ๔ ด้วยอาวุธ
กระบองและศร 

- กระบวนการขึ้นลอย 
 

 

 



 [๒๗๒]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
 

ศ ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบ 
และตีบท 

• ฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตีบท 

- ตีบท ท้ารบ 

- ท่ารบระหว่างพญายักษ์ กับพระ  
ท่าจับ ๑ และท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธ
กระบองและศร 

- ท่ารบระหว่างพญายักษ์ กับพญา 
วานร ท่า ๑ - ๔ ด้วยอาวุธกระบอง
และศร 

- กระบวนการขึ้นลอย 
ศ ๖.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๓/๒ 

๑. บอกความหมาย
ความสำคัญ และประโยชน์
ของระบำเบ็ดเตล็ด  
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติระบำ
เบ็ดเตล็ด 
 

การฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง 
ระบำเบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- เพลงหญิงไทยใจงาม 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

- เพลงยอดชายใจหาญ 

- เพลงบูชานักรบ  
• เพลงปลุกใจ 

- เพลงบางระจัน 
ศ ๖.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติระบำเบ็ดเตล็ด ฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง 

ระบำเบ็ดเตล็ด 
• รำวงมาตรฐาน 

- เพลงหญิงไทยใจงาม 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

- เพลงยอดชายใจหาญ 

- เพลงบูชานักรบ  
• เพลงปลุกใจ 

- เพลงบางระจัน 
 

 

 



 [๒๗๓]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๗.๑ ม.๓/๑ 

 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๒ 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๓ 

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์ การแสดงโขนอย่าง
สร้างสรรค ์
๒. บอกทัศนคติท่ีมีต่อการ
แสดงโขน อย่างสร้างสรรค์ 
๓. บอกแนวทางการนำการ
แสดงโขนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์ 
• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน อย่าง
สร้างสรรค ์
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ศ ๗.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๒ 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๓ 

๑ .อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับ
ประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม    
๒. บอกแนวทางอนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย  
๓. บอกแนวทางการนำการ
แสดงโขนไปบูรณาการใช้กับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 

• บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์  สังคม 
และวัฒนธรรม    
• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่
นาฏศิลป์ไทย 
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป 
บูรณาการใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๗๔]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๓                                                              ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์รำตรวจพล เพลงกราวในการฝึกหัดรำตรวจพล      
เพลงกราวในกระบวนท่ารบ การตีบท ระหว่างพญายักษ์กับพระ พญายักษ์กับพญาวานร กระบวนการขึ้นลอย 
ระบำเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ นาฏยศัพท์ในการรำตรวจพลยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร) สองกองการ 
 ปฏิบัติรำตรวจพล เพลงหน้าพาทยก์ราวใน ยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร) สองกองฝึกหัดกระบวน   ท่ารบ
และการตีบทท้ารบ ท่ารบระหว่างพญายักษ์กับพระท่าจับ ๑ และท่าจับ ๒ ด้วยอาวุธกระบองและศรท่ารบระหวา่ง
พญายักษ์กับพญาวานร ท่า ๑ – ท่า ๔ ด้วยอาวุธกระบองและศรกระบวนการขึ้นลอย ท่านาฏยศัพท์  ในการรำตรวจ
พลยักษ์เสนา (มโหทร-เปาวนาสูร) สองกอง  
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๔.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๔.๒ ม.๓/๑      
 ศ ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๕.๒ ม.๓/๑   
รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๗๕]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๔                                                             ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนยักษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญประโยชน์ เพลงหน้าพาทย์ รัว และปฐม การรำตรวจพล      
เพลงกราวในนาฏยศัพท์กราววีรชัยเสนายักษ์ ระบำเบ็ดเตล็ดและเพลงปลุกใจ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ บอกทัศนคต ิ        แนวทางการนำ
การแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้มาบูรณาการได้และการนำการแสดง
โขนไปบูรณาการใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์  
 ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์ รัว ปฐม ปฏิบัติท่ารำตรวจพล เพลงกราวใน กราววีระชัยเสนายักษ์ ฝึกหัดท่ารำ
ประกอบเพลงร้องระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชาย ใจ
หาญ เพลงบูชานักรบ เพลงปลุกใจบางระจัน 
  เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทยและมีจ ิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 ศ ๓.๒ ม.๓/๑    
 ศ ๖.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๖.๒ ม.๓/๑   
 ศ ๗.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๗.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 

  



 [๒๗๖]  

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 

 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๓ 

๑. อธิบายที่มา ความหมาย
ความสำคัญประโยชน์ของการฝึกหัด
เบื้องต้นและนาฏยศัพท์ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ระบุประเภทของการฝึกหัด
เบื้องต้น และนาฏยศัพท์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
๓. อธิบายความสำคัญของการฝึกหัด
นาฏยศัพท์ขั้นพ้ืนฐาน 
 

• การฝึกหัดเบื้องต้น  

- การตบเข่า   

- การถองสะเอว 

- การเต้นเสา   

- การถีบเหลี่ยม  

- การฉีกขา 

- ดัดมือ 
• นาฏยศัพท์ข้ันพ้ืนฐาน 

- เต็มเหลี่ยม    

- ตะลึกตึก     

- เหลี่ยมน้อย 

- เลาะเลาะ 

- เก็บ  

- ยืดกระทบ 

- มือลิง 

- มือจับผ้า 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. ปฏิบัติการฝึกหัดเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ข้ันพื้นฐาน 

• การฝึกหัดเบื้องต้น  

- การตบเข่า   

- การถองสะเอว 

- การเต้นเสา   

- การถีบเหลี่ยม  

- การฉีกขา 

- มือลิง 
• นาฏยศัพท์ข้ันพ้ืนฐาน 

- เต็มเหลี่ยม    

- ตะลึกตึก     

- เหลี่ยมน้อย 



 [๒๗๗]  

- เลาะเลาะ 

- เก็บ  
 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   - ยืดกระทบ 

- มือลิง 

- มือจับผ้า 
ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 
 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๓ 

๑. อธิบายความหมาย
ความสำคัญและประโยชน์  
ของการฝึกหัดแม่ท่า 
๒. อธิบายความสำคัญของ
การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่ง
ไหว้จนถึงท่าเชิด 
๓. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า
ตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนถึงท่าเชิด 

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนถึง 
ท่าเชิด (ครึ่งท่าแรก) 

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

๔. อธิบายความสำคัญและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า 
๕. เข้าใจความสำคัญของการ
ฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจน
จบท่านั่งไหว้ 
๖. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการฝึกหัดแม่ท่า
ตั้งแต่ท่าเชิดจนจบท่านั่งไหว้ 

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจนจบ 
ท่านั่งไหว้ (ครึ่งท่าหลัง) 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒ ม.๑/๒ 

๑. ปฏิบัติท่าแม่ท่าตั้งแต่ 
ท่านั่งไหว้จนถึงท่าเชิด 
๒. ปฏิบัติแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิด 
จนจบท่านั่งไหว้   

• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่านั่งไหว้จนถึง 
ท่าเชิด 
• การฝึกหัดแม่ท่าตั้งแต่ท่าเชิดจนจบ 
ท่านั่งไหว้ 

 

 

 

 

 



 [๒๗๘]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
 

ศ ๖.๑ ม.๑/๑ 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกความหมาย
ความสำคัญ และประโยชน์
ของ 
ระบำเบ็ดเตล็ด  
๒. อธิบายวิธีปฏิบัต ิ
ระบำเบ็ดเตล็ด 

• การฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง
ระบำเบ็ดเตล็ด 
      รำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 
- ชาวไทย 
- รำซิมารำ 

ระบำกราวเงาะ 
เพลงปลุกใจ 

- ศรีอยุธยา 
ศ ๖.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติระบำเบ็ดเตล็ด • ฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงร้อง 

ระบำเบ็ดเตล็ด 
รำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 
- ชาวไทย 
- รำซิมารำ 

ระบำกราวเงาะ 
เพลงปลุกใจ 
- ศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๒๗๙]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๕ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 หลักการ ที่มา ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการฝึกหัดโขนเบื้องต้น นาฏยศัพท์ขั้น
พ้ืนฐานและแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก)  

ปฏิบัติ การฝึกหัดโขนเบื้องต้น และนาฏยศัพท์ขั้นพื้นฐานของโขนลิง (ตบเข่า ถองสะเอว เต้าเสา      ถีบ
เหลี่ยม ฉีกขา หกคะเมน เดิน คลาน เกา เต็มเหลี่ยม ตะลึกตึก เหลี่ยมน้อย เลาะเลาะ เก็บ ยืดกระทบ มือลิง มือ
จับผ้า มือเข้าอก) แม่ท่าลิง (ครึ่งท่าแรก) ตามมาตรฐาน 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสารและ
ความสามารถในการคิด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๒.๒    ม.๑/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๒๘๐]  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 การฝึกหัดแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ การตีบท ระบำเบ็ดเตล็ด (ระบำกราว
เงาะ)  
 ปฏิบัติ แม่ท่าลิง (ครึ่งหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ นาฏยศัพท์ขั ้นพื้นฐาน การตีบท ระบำ
เบ็ดเตล็ด (ระบำกราวเงาะ) รำวงมาตรฐาน (เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ) เพลงปลุกใจเราสู้      
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื ่อสารและ
ความสามารถในการคิด 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๒.๑ ม.๑/๔    ม.๑/๕    ม.๑/๖ 
 ศ ๒.๒    ม.๑/๒ 
 ศ ๖.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
 ศ ๖.๒ ม.๑/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ 
ของการรำหน้าพาทย์ 
๒. อธิบายและวิเคราะห์
กระบวนท่ารำหน้าพาทย์ 

• การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ 

- เพลงเชิด 

- เพลงเสมอ 

- เพลงวรเชษฐ์ 

- เพลงรัว(แปลงกาย) 



 [๒๘๑]  

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำหน้าพาทย์ • การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ 

- เพลงเชิด 

- เพลงเสมอ 

- เพลงวรเชษฐ์ 

- เพลงรัว(แปลงกาย) 
ศ ๔.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ของ
การรำตรวจพลและพากย์รถ 
๒. อธิบายและวิเคราะห์
กระบวนท่ารำตรวจพลและ
พากย์รถ 

• การฝึกหัดรำตรวจพล 
 เพลงกราวนอก  

- คนธงลิง 

- เขนลิง 

- สิบแปดมงกุฎ 

- กราวช้าง 
การฝึกหัดรำประกอบการพากย์รถ 

ศ ๔.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำตรวจพลและ
พากย์รถ 
 

• การฝึกหัดรำตรวจพล 
 เพลงกราวนอก  

- คนธงลิง 

- เขนลิง 

- สิบแปดมงกุฎ 

- กราวช้าง 
การฝึกหัดรำประกอบการพากย์รถ 

ศ ๕.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ของ
กระบวนท่ารบและการตีบท 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
วิเคราะห์กระบวนท่ารบและ
การตีบท 

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบและการตี
บท 

- การตีบทท้ารบ 

- กระบวนท่ารบ 
ระหว่างสิบแปดมงกุฎกับเสนายักษ์ท่า
ที่ ๑-๔ ด้วยอาวุธพระขรรค์กับ
กระบอง 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

ศ ๕.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและ 
ตีบท 
 

• ฝึกหัดกระบวนท่ารบและตีบท 

- การตีบทท้ารบ 

- กระบวนท่ารบ 



 [๒๘๒]  

ระหว่างสิบแปดมงกุฎกับเสนายักษ์ท่า
ที่ ๑–๔ ด้วยอาวุธพระขรรค์กับ
กระบอง 

ศ ๖.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญและ
ประโยชน์ของระบำเบ็ดเตล็ด
และเพลงปลุกใจ 
๒. อธิบายและวิเคราะห์ 
ท่ารำระบำเบ็ดเตล็ดและ 
เพลงปลุกใจ 

• การฝึกหัดรำวงมาตรฐาน 
      - เพลงคืนเดือนหงาย 
      - เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
      - เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ 
การฝึกหัดรำปลุกใจ 
      - เพลงเราสู้ 
 

ศ ๖.๒ ม.๒/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำระบำเบ็ดเตล็ด 
และเพลงปลุกใจ 
 

• การฝึกหัดรำวงมาตรฐาน 
- เพลงคืนเดือนหงาย 
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
- เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ 

การฝึกหัดรำปลุกใจ 
- เพลงเราสู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๕ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 



 [๒๘๓]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ รำตรวจพล เพลงกราวนอก รูปแบบและวิธีการพากย์รถการฝึกหัดแม่ท่าลิง 

(ครึ่งท่าหลัง) การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ การตีบท ระบำเบ็ดเตล็ด (ระบำกราวเงาะ)  
ปฏิบัติ ท่ารำตรวจพลเพลงกราวนอก คนธงลิง เขนลิง สิบแปดมงกุฎ กราวช้าง ท่ารำประกอบพากย์รถ  
เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
ผลการเรียนรู้  
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒  
 ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 
 ศ ๔.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒  
 ศ ๔.๒ ม.๒/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๖              ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                               จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 [๒๘๔]  

วิเคราะห์หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ รำหน้าพาทย์ เพลงเชิด เสมอ วรเชษฐ์ รัว ระบำเบ็ดเตล็ด        รำวง
มาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา  

ปฏิบัติ ท่ารำหน้าพาทย์ เพลงเชิด เสมอ วรเชษฐ์ รัว ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย เพลง
ดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา  

เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่ งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๕.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒  
 ศ ๕.๒ ม.๒/๑ 
 ศ ๖.๑ ม.๒/๑    ม.๒/๒  
 ศ ๖.๒ ม.๒/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขนลิง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  
 
 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ 
ของการรำหน้าพาทย์ 
๒ .อธิบายและวิเคราะห์
กระบวนท่ารำหน้าพาทย์ 

• การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ 

- เพลงแผละ (ครุฑ กา ยุง) 

- เพลงเข้าม่าน (หมี) 
 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำหน้าพาทย์ 
 

• การฝึกหัดรำหน้าพาทย์ 



 [๒๘๕]  

- เพลงแผละ (ครุฑ กา ยุง) 

- เพลงเข้าม่าน(หมี) 
ศ ๔.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ของ
การรำตรวจพลและพากย์รถ 
๒. อธิบายและวิเคราะห์
กระบวนท่ารำตรวจพลและ
พากย์รถ 

• การฝึกหัดรำตรวจพล 

- กราววีระชัย 
 

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำตรวจพลและ 
การพากย์รถ 

• การฝึกหัดรำตรวจพล 

- กราววีระชัย 
ศ ๕.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญ
ความหมายและประโยชน์ของ
กระบวนท่ารบและการตีบท 
๒. อธิบายวิธีปฏิบัติและ
วิเคราะห์กระบวนท่ารบและ
การตีบท 

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบ 
      - การท้ารบ 

   - กระบวนท่ารบระหว่างพญา
วานร 

ด้วยอาวุธพระขรรค์ 
      - กระบวนท่ารบระหว่างพญา
วานรกับพญายักษ์ด้วยอาวุธพระขรรค์
กับกระบองและพระขรรค์กับศร 

ศ ๕.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติกระบวนท่ารบและ
การตีบท 
 

• การฝึกหัดกระบวนท่ารบ 
      - การท้ารบ 
      - กระบวนท่ารบระหว่างพญา
วานรด้วยอาวุธพระขรรค์ 
      - กระบวนท่ารบระหว่างพญา
วานรกับพญายักษ์ด้วยอาวุธพระขรรค์
กับกระบองและพระขรรค์กับศร 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๖.๑ ม.๓/๑ 

 
 
ศ ๖.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายความสำคัญและ
ประโยชน์ของรำวงมาตรฐาน
และเพลงปลุกใจ 
๒. อธิบายและวิเคราะห์ 

การฝึกหัดรำวงมาตรฐาน 
- เพลงหญิงไทยใจงาม 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
- เพลงยอดชายใจหาญ 



 [๒๘๖]  

ท่ารำระบำเบ็ดเตล็ดและ 
เพลงปลุกใจ 

- เพลงบูชานักรบ 
การฝึกหัดรำปลุกใจ 

- เพลงบางระจัน 
ศ ๖.๒ ม.๓/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำรำวงมาตรฐาน

และเพลงปลุกใจ 
 

การฝึกหัดรำวงมาตรฐาน 
- เพลงหญิงไทยใจงาม 
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
- เพลงยอดชายใจหาญ 
- เพลงบูชานักรบ 

การฝึกหัดรำปลุกใจ 
- เพลงบางระจัน 

ศ ๗.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๒ 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๓ 

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์ การแสดงโขนอย่าง
สร้างสรรค ์
๒. บอกทัศนคติท่ีมีต่อการ
แสดงโขน อย่างสร้างสรรค์ 
๓. บอกแนวทางการนำการ
แสดงโขนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

• การแสดงโขนอย่างสร้างสรรค์ 
• ทัศนคติที่มีต่อการแสดงโขน อย่าง
สร้างสรรค ์
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ศ ๗.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๒ 
 
 

๑. อธิบายบทบาท
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับ
ประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม    
๒. บอกแนวทางอนุรักษ์      
สืบทอด เผยแพร่นาฏศิลป์
ไทย  

• บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม 
และวัฒนธรรม    
• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่
นาฏศิลป์ไทย 
• แนวทางการนำการแสดงโขนไป 
บูรณาการใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๗.๒ ม.๓/๓ ๓. บอกแนวทางการนำการ

แสดงโขนไปบูรณาการใช้กับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 

 



 [๒๘๗]  

  



 [๒๘๘]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๕   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                     จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิเคราะห์หลักการ วิธีการฝึกปฏิบัติ รำตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์ แผละ (ครุฑ) 

เข้าม่านหมี  
ปฏิบัติ ท่ารำตรวจพล กราววีระชัยสิบแปดมงกุฎ เพลงหน้าพาทย์ แผละ (ครุฑ) เข้าม่านหมี  
เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๓.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒  
 ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 
 ศ ๔.๑ ม.๓/๑    ม.๓/๒  
 ศ ๔.๒ ม.๓/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๖   ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย โขนลิง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย โขน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๒๘๙]  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิเคราะห์หลักการ วิธีการฝึกปฏิบัติ กระบวนท่ารบ ลิงกับยักษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศรและกระบอง ระบำ

เบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ 
เพลงปลุกใจ เพลงบางระจัน อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ บอกทัศนคติแนวทางการนำการแสดงโขนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้มาบูรณาการได้และการนำการแสดงโขน ไปบูรณาการ    ใช้กับศาสตร์อื่นๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์  

ปฏิบัติ กระบวนท่ารบ ลิงกับยักษ์ ด้วยอาวุธพระขรรค์ ศรและกระบอง ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน 
เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ เพลงปลุกใจ             เพลง
บางระจัน  
 เห็นคุณค่าและตระหนักในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน รักความเป็นไทยและมีจ ิตสาธารณะ  มีสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๕.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒  
 ศ ๕.๒ ม.๓/๑ 
 ศ ๖.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒  
 ศ ๖.๒ ม.๓/๑ 
 ศ ๗.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๗.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 

 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร 
สาระท่ี ๑ การฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศลิป์ 
 มาตรฐาน ศ ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาความหมาย หลักการปฏิบัติรวมทั้งเห็นคุณค่า

ของการฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ 



 [๒๙๐]  

 มาตรฐาน ศ ๑.๒  มีทักษะในการปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้นนาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ได้ 
อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

สาระท่ี ๒ รำมาตรฐาน 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาองค์ประกอบและ

ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติรำมาตรฐาน  
 มาตรฐาน ศ ๒.๒  มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ รำมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๓ ระบำมาตรฐาน   
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ 

ระบำมาตรฐาน   
 มาตรฐาน ศ ๓.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
สาระท่ี ๔ รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๔.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ 

รำหน้าพาทย์  
 มาตรฐาน ศ ๔.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ เพลงหน้าพาทย์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๕ ระบำเบ็ดเตล็ด   
 มาตรฐาน ศ ๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ  

ระบำเบ็ดเตล็ด   
 มาตรฐาน ศ ๕.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ดได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
สาระท่ี ๖ เพลงปลุกใจ 
 มาตรฐาน ศ ๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ 

เพลงปลุกใจ   
 มาตรฐาน ศ ๖.๒ มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำ เพลงปลุกใจ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

 
 
 
 
 
 

สาระท่ี ๗ อนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
 มาตรฐาน ศ ๗.๑ เข้าใจ และเห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นาฏศิลป์ไทย 



 [๒๙๑]  

อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึก ความคิดริเริ่มอย่างอิสระ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน ศ ๗.๒ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้ 
มาบูรณาการได้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๙๒]  

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 

 
 
 

ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกที่มา ความหมาย
หลักการปฏิบัติของการฝึกหัด
เบื้องต้นและนาฏยศัพท์
เบื้องต้นได้ 
๒. ระบุลักษณะของการฝึกหัด
เบื้องต้นและนาฏยศัพท์
เบื้องต้นได้ 

• หลักการฝึกหัดเบื้องต้น 
     - การนั่งแบบพระ-นาง 
     - การทรงตัวแบบพระ-นาง 
     - การดัดมือ  ดัดแขน   
     - การถองสะเอว    
     - การคลาน การเดิน การข้ึนเตียง 
การลงเตียง     
• ที่มา ความหมาย หลักการ  
วิธีฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น 
     - กระดกเท้า 
     - ประเท้า 
     - ก้าวเท้า 
     - ถัดเท้า 
     - แตะเท้า 
     - จรดเท้า 
     - สะดุดเท้า 
     - ซอยเท้า 
     - กระดกเสี้ยว 
     - กระทุ้งเท้า 
     - ขยั่นเท้า 
     - กระทบจังหวะ 
     - ตั้งวง 
     - จีบ 
     - เอียงศีรษะ 
     - ลักคอ 
     - กล่อมไหล่   

 
 
 
 



 [๒๙๓]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 

 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น 
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 
๒. ปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้น 
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

• ท่าฝึกหัดเบื้องต้น 
     - การนั่งแบบพระ-นาง 
     - การทรงตัวแบบพระ-นาง 
     - การดัดมือ ดัดแขน   
     - การถองสะเอว    
     - การคลาน การเดิน การข้ึนเตียง 
การลงเตียง     
• ท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น 
     - กระดกเท้า 
     - ประเท้า 
     - ก้าวเท้า 
     - ถัดเท้า 
     - แตะเท้า 
     - จรดเท้า 
     - สะดุดเท้า 
     - ซอยเท้า 
     - กระดกเสี้ยว 
     - กระทุ้งเท้า 
     - ขยั่นเท้า 
     - กระทบจังหวะ 
     - ตั้งวง 
     - จีบ 
     - เอียงศีรษะ 
     - ลักคอ 
     - กล่อมไหล่   

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา  
ของรำมาตรฐานได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของรำ
มาตรฐานได้ 
 

• ประวัติความเป็นมาเพลงช้า   
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - ทำนองเพลง 



 [๒๙๔]  

     - โอกาสที่ใช้ 
 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๒.๑ ม.๑/๓ ๑. บอกประโยชน์ของการ 

ฝึกปฏิบัติเพลงช้าได้ 
• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงช้า 

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

๑. ออกเสียงตามจังหวะ 
หน้าทับปรบไก่ได้  
๒. ร้องทำนองเพลง 
สร้อยสนตัด ได้ 
๓. ปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน 
ได้ถูกต้องตามแบบแผน 

• จังหวะหน้าทับปรบไก่ 
• ทำนองเพลงสร้อยสนตัด 
• ท่ารำเพลงช้า 

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

๑. บอกประวัติความเป็นมา
ของรำมาตรฐานได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
รำมาตรฐานได้ 
๓. บอกประโยชน์ของการฝึก
ปฏิบัติรำมาตรฐานได้ 

• ประวัติความเป็นมาเพลงเร็ว   
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - ทำนองเพลง 
    - โอกาสที่ใช้ 
• ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติเพลงเร็ว 

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

๑. ออกเสียงตามจังหวะ 
หน้าทับสองไม้ (เพลงเร็ว) ได้ 

๒. ร้องทำนองเพลงเร็วได้ 
๓. ปฏิบัติท่ารำมาตรฐานได้
ถูกต้องตามแบบแผน 

• จังหวะหน้าทับสองไม้ (เพลงเร็ว)  
• ทำนองเพลงเร็ว 
• ท่ารำเพลงเร็ว 

ศ ๔.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๔.๑ ม.๑/๒ 
 
ศ ๔.๑ ม.๑/๓ 
 
ศ ๔.๑ ม.๑/๔ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา  
ของรำหน้าพาทย์ได้ 
๒. อธิบายนาฏศัพท์ของ 
รำหน้าพาทย์ได้ 
๓. ระบุองค์ประกอบของ 
รำหน้าพาทย์ได้ 
๔. บอกความสำคัญของการ
รำ 

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์
ของเพลงหน้าพาทย์เชิด – เสมอ  
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - ทำนองเพลง 
    - โอกาสที่ใช้ 
• ความสำคัญของการรำหน้าพาทย์ 



 [๒๙๕]  

หน้าพาทย์เชิด – เสมอ ได้ เชิด – เสมอ 
 
 
 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้า

พาทย์  เชิด- เสมอ ได้อย่าง
ถูกต้อง  ตามแบบแผน 

• ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ เชิด – เสมอ 

ศ ๕.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๕.๑ ม.๑/๒ 
 
ศ ๕.๑ ม.๑/๓ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา 
ของรำวงมาตรฐานได้ 
๒. อธิบายนาฏศัพท์ของ 
รำวงมาตรฐานได้ 
๓. ระบุองค์ประกอบของ 
รำวงมาตรฐานได้ 
 

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์
ของรำวงมาตรฐาน 
    - งามแสงเดือน 
    - ชาวไทย 
    - รำซิมารำ  
• องค์ประกอบ 
    - เครือ่งแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - บทร้องและทำนองเพลง 
    - โอกาสที่ใช้ 

ศ ๕.๒ ม.๑/๑ 
ศ ๕.๒ ม.๑/๒ 

๑. ร้องเพลงรำวง-มาตรฐาน
ได้ 
๒. ปฏิบัติท่ารำเพลงรำวง
มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
ตามแบบแผน 
 

• บทร้องและทำนองเพลง  
    - รำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 

- ชาวไทย 

- รำซิมารำ           
• ท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน 

- งามแสงเดือน 

- ชาวไทย 

- รำซิมารำ 

ศ ๖.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๖.๑ ม.๑/๒ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา 
ของเพลงปลุกใจได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
การรำเพลงปลุกใจได้ 

• ประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจ 
เราสู้   
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 



 [๒๙๖]  

     - เครื่องดนตรี 
    - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 

 
 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ม.๑ ศ ๖.๒ ม.๑/๑ 
ศ ๖.๒ ม.๑/๒ 

๑. ร้องเพลงปลุกใจได้ 
๒. ปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจได้
อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

• บทร้องและทำนองเพลงปลุกใจ เราสู้ 
• ท่ารำเพลงปลุกใจ เราสู้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๒๙๗]  

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา และหลักการปฏิบัติของการฝึกหัดเบื้องต้น ได้แก่ การนั่ง การทรงตัว การดัดมือ ดัด

แขน ถองสะเอว คลาน เดิน ขึ้นเตียง ลงเตียง นาฏยศัพท์เบื้องต้น ได้แก่ การกระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ ระบุ

องค์ประกอบ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ รำ

มาตรฐาน เพลงช้า  

 ปฏิบัติท่าฝึกหัดเบื้องต้น นาฏยศัพท์เบื้องต้น ได้แก่ กระดกเท้า ประเท้า ก้าวเท้า ฯลฯ และ            รำ

มาตรฐาน เพลงช้า รวมทั้งฝึกการออกเสียงตามจังหวะหน้าทับปรบไก่ ร้องทำนองเพลงสร้อยสนตัด       เห็นคุณค่า

ในศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 

รักความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปใช้ได้ถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๑.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

  ศ ๑.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

  ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

  ศ ๒.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ 
 
 
 



 [๒๙๘]  

 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                     จำนวน ๖ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติของรำมาตรฐาน เพลงเร็ว รำหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ          ระบำ

เบ็ดเตล็ด "รำวงมาตรฐาน" เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำมาซิมารำ เพลงปลุกใจ เราสู้ ระบุองค์ประกอบได้แก่ เครื่อง

แต่งกาย เครื่องดนตรี ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้และประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติ  รำมาตรฐาน  เพลงเร็ว รำหน้า

พาทย์ เชิด-เสมอ ระบำเบ็ดเตล็ด "รำวงมาตรฐาน" เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำซิมารำ เพลงปลุกใจ เราสู้     

  ปฏิบัติท่ารำ รำมาตรฐาน เพลงเร็ว รำหน้าพาทย์ เชิด-เสมอ ระบำเบ็ดเตล็ด "รำวงมาตรฐาน"    

เพลงงามแสงเดือน ชาวไทย รำซิมารำ เพลงปลุกใจ เราสู้ เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ไทย  

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย                มี

ความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปใช้ได้ถูกต้อง 

 
ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 

  ศ ๒.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 

  ศ ๔.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 

  ศ ๔.๒ ม.๑/๑    

  ศ ๕.๑      ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 

       ศ ๕.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒  

  ศ ๖.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒  



 [๒๙๙]  

  ศ ๖.๒ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๒๐ ข้อ 

 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑ 

 
ศ ๒.๑ ม.๒/๒ 
 
ศ ๒.๑ ม.๒/๓ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา   
ของรำแม่บทใหญ่ได้  
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
รำแม่บทใหญ่ได้ 
๓. บอกประโยชน์ของการ
ปฏิบัติท่ารำแม่บทใหญ่ได้ 

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์  
ของรำแม่บทใหญ่   
• องค์ประกอบ 
     - เครื่องแต่งกาย 
     - เครื่องดนตรี 
     - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 
• ประโยชน์ของการรำแม่บทใหญ่   

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๒.๒ ม.๒/๒ 

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บท
ใหญ่) ได้ถูกต้องตามบทร้อง  
ทำนองและจังหวะ 
๒. ปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน  
แม่บทใหญ่และนำไป 
บูรณาการได้ 

• บทร้องและทำนองเพลงชมตลาด 
(แม่บทใหญ่)  
• ท่ารำมาตรฐาน แม่บทใหญ่ 
 

ศ ๔.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 
ศ ๔.๑ ม.๒/๒ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ประวัติความเป็นมาของ 
รำหน้าพาทย์ รำร่าย-เชิด 
(พระ) รำร่าย-ชุบ (นาง) ได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
รำหน้าพาทย์ รำร่าย-เชิด 
(พระ)รำร่าย-ชุบ (นาง) ได้ 

• ประวัติความเป็นมาเพลงหน้าพาทย์ 
     - รำร่าย - เชิด (พระ) 
     - รำร่าย - ชุบ (นาง) 
• องค์ประกอบ 
     - เครื่องแต่งกาย 
     - เครื่องดนตรี 
     - บทร้องและทำนองเพลง 



 [๓๐๐]  

 โอกาสที่ใช้ 
ศ ๔.๒ ม.๒/๑ 
 
ศ ๔.๒ ม.๒/๒ 
 
 
ศ ๔.๒ ม.๒/๓ 

๑. ร้องเพลงร่ายได้ถูกต้อง  
ตามบทร้อง ทำนองและ
จังหวะ 
๒. ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้า
พาทย ์รำร่าย-เชิด (พระ) รำ
ร่าย-ชุบ(นาง) ได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน 
๓. สังเกตและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของรำหน้า
พาทยร์ำร่าย-เชิด (พระ) รำ
ร่าย-ชุบ(นาง) 

• บทร้องและทำนองเพลงหน้าพาทย์ 
     - รำร่าย – เชิด (พระ) 
     - รำร่าย – ชุบ (นาง) 
• ท่ารำเพลงหน้าพาทย์ 
     - รำร่าย – เชิด (พระ) 
     - รำร่าย – ชุบ (นาง) 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  
  
  

ศ ๕.๑ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๒/๒ 
 

๑. บอกประวัติความเป็นมา   
นาฏยศัพท์ของระบำเบ็ดเตล็ด
ได ้ระบำไก่ สีนวลออกต้นวร
เชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำเริงอรุณ 
ระบำนกเขา รำวงมาตรฐาน 
๓ เพลง 
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
ระบำเบ็ดเตล็ดได้ ระบำไก ่    
สีนวลออกต้นวรเชษฐ์       
ฟ้อนเงี้ยว ระบำเริงอรุณ 
ระบำนกเขา รำวงมาตรฐาน 
๓ เพลง 
 

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์  
ของระบำเบ็ดเตล็ด 
     - ระบำไก ่
     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ 
     - ฟ้อนเงี้ยว   
     - ระบำเริงอรุณ 
     - ระบำนกเขา 
     - รำวงมาตรฐาน ๓ เพลง 
(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ  
ดอกไม้ของชาติ) เพลงพระราชนิพนธ์ 
ในรัชกาลที่ ๖ สร้อยเพลง      
• องค์ประกอบของระบำเบ็ดเตล็ด 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 



 [๓๐๑]  

ศ ๕.๒ ม.๒/๑ 
 
 
 
 
 
ศ ๕.๒ ม.๒/๒ 
 
 
 
 
ศ ๕.๒ ม.๒/๓ 

๑. ร้องเพลงระบำเบ็ดเตล็ด
ระบำไก ่สีนวลออกต้นวร
เชษฐ์ฟ้อนเงี้ยว ระบำเริงอรุณ 
ระบำนกเขา รำวงมาตรฐาน 
๓ เพลงได้ถูกต้องตามบทร้อง 
ทำนอง  และจังหวะ 
๒. ปฏิบัติท่ารำ ระบำ
เบ็ดเตล็ดระบำไก ่สีนวลออก
ต้นวรเชษฐ์ฟ้อนเงี้ยว ระบำ
เริงอรุณ ระบำนกเขา รำวง
มาตรฐาน ๓ เพลงได้ 
๓. สังเกต อธิบาย ความหมาย
ของท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ด     
ในแต่ละชุดได้ 

• บทร้องและทำนองเพลงระบำเบ็ดเตล็ด 
     - ระบำไก ่
     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ 
     - ฟ้อนเงี้ยว   
     - ระบำเริงอรุณ 
     - ระบำนกเขา 
     - รำวงมาตรฐาน ๓ เพลง 
(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ  
ดอกไม้ของชาติ) เพลงพระราชนิพนธ์ 
ในรัชกาลที่ ๖ สร้อยเพลง 
• ท่ารำระบำเบ็ดเตล็ด 
     - ระบำไก ่
     - สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ 
     - ฟ้อนเงี้ยว 
     - ระบำเริงอรุณ 
     - ระบำนกเขา 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒   - รำวงมาตรฐาน ๓ เพลง 

(คืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ  
ดอกไม้ของชาติ)        

ศ ๖.๑ ม.๒/๑ 
 
 
ศ ๖.๑ ม.๒/๒ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ  
ประวัติความเป็นมาของ 
เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้   
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้   

• ประวัติความเป็นมาเพลงปลุกใจ       
ศรีอยุธยา  
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 

ศ ๖.๒ ม.๒/๑ 
 
ศ ๖.๒ ม.๒/๒ 

๑. ร้องเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา 
ได้   
๒. สังเกตและปฏิบัติท่ารำ 

• บทร้องและทำนองเพลงปลุกใจ      
ศรีอยุธยา     
• ท่ารำเพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา       



 [๓๐๒]  

เพลงปลุกใจ ศรีอยุธยา ได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำนวน ๖ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติของ รำมาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำไก่ ระบำ

เริงอรุณ และเพลงปลุกใจศรีอยุธยา ระบุองค์ประกอบได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้องและทำนองเพลง 

โอกาสที่ใช้ รำมาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำไก่ ระบำเริงอรุณ เพลงปลุกใจศรีอยุธยา 

  ปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน เพลงแม่บทใหญ่ ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด ระบำไก่ ระบำเริงอรุณ เพลงปลุกใจศรีอยุธยา  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย  

มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปใช้ได้ถูกต้อง 



 [๓๐๓]  

ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

  ศ ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒    

  ศ ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒     

  ศ ๕.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

  ศ ๖.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

  ศ ๖.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำนวน ๖ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติ ของ ระบำเบ็ดเตล็ด เพลงสีนวล ออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำ

นกเขา รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ 

(สร้อยเพลง) รำหน้าพาทย์ รำร่าย-เชิด (พระ) รำร่าย- ชุบ (นาง) ระบุนาฏยศัพท์ องค์ประกอบได้แก่ เครื่องแต่งกาย 

เครื่องดนตรี บทร้องและ ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด เพลงสีนวลออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำ

นกเขา รำวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ 

(สร้อยเพลง) รำหน้าพากย์ รำร่าย-เชิด (พระ) รำร่าย-ชุบ (นาง) 



 [๓๐๔]  

ปฏิบัติท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ด ชุด สีนวลออกต้นวรเชษฐ์ ฟ้อนเงี้ยว ระบำนกเขา รำวงมาตรฐาน    เพลงคืน

เดือนหงาย ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ (สร้อยเพลง) รำหน้าพาทย์ รำ

ร่าย-เชิด (พระ) รำร่าย-ชุบ (นาง) 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่      รัก

ความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปใช้ได้ถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๔.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

  ศ ๔.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

  ศ ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒     

  ศ ๕.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

  ศ ๖.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

  ศ ๖.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ 

 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๒.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา  
นาฏยศัพท์ ของรำมาตรฐาน 
แม่บทเล็ก ได้  
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
รำมาตรฐาน แม่บทเล็ก ได้ 
 

• ประวัติความเป็นมารำมาตรฐาน  
แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์   
• องค์ประกอบ 
     - เครื่องแต่งกาย 
     - เครื่องดนตรี 
     - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 



 [๓๐๕]  

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

๑. ร้องเพลงชมตลาด (แม่บท
เล็ก) และเพลงออกต้นวรเชษฐ์ 
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง
และจังหวะ 
๒. อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหมายของท่ารำ
มาตรฐาน แม่บทเล็ก ได้   
๓. ปฏิบัติท่ารำมาตรฐาน 
แม่บทเล็ก ได้ถูกต้องตามแบบ
แผน   

• บทร้องและทำนองเพลงชมตลาด 
(แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์)  
• ท่ารำมาตรฐาน แม่บทเล็ก 
 
  

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา 
นาฏยศัพท์ของระบำ
มาตรฐาน ระบำนันทอุทยาน 
และระบำพรหมาสตร์ ได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ
ระบำมาตรฐาน ระบำนันท
อุทยาน และระบำพรหมาสตร์ 
ได้ 

• ประวัติความเป็นมาและนาฏยศัพท์  
ของระบำมาตรฐาน 
     - ระบำนันทอุทยาน   
     - ระบำพรหมาสตร์  
• องค์ประกอบ 
     - เครื่องแต่งกาย 
     - เครื่องดนตรี 
     - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๒ ม.๓/๒ 

๑. ร้องเพลงระบำมาตรฐาน 
ระบำนันทอุทยาน และระบำ
พรหมาสตร์ ได้ถูกต้องตามบท
ร้อง ทำนอง และจังหวะ 
๒. ปฏิบัติท่ารำระบำ
มาตรฐาน ระบำนันทอุทยาน 

• บทร้องและทำนองเพลง 
• ท่ารำระบำมาตรฐาน  
    - ระบำนันทอุทยาน  
    - ระบำพรหมาสตร์  
 
 



 [๓๐๖]  

และระบำพรหมาสตร์ ได้
ถูกต้องตาม แบบแผน 

ศ ๔.๑ ม.๓/๑ 
 
ศ ๔.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา     
นาฏยศัพท์ของรำหน้าพาทย์   
สีนวล และหน้าพาทย์พญาเดนิ
ได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ 
รำหน้าพาทย์ได้ 

• ประวัติความเป็นมา และนาฏยศัพท์  
เพลงหน้าพาทย์สีนวล พญาเดิน 
 

ศ ๔.๒ ม.๓/๑ 
 
 

๑. ปฏิบัติท่ารำหน้าพาทย์      
สีนวล และหน้าพาทย์พญา
เดินได้ถูกต้องตามแบบแผน 

• ปฏิบัติท่ารำเพลงหน้าพาทย์ สีนวล
พญาเดิน           
• สีนวล และหน้าพาทย์พญาเดิน 
 

ศ ๕.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
 
ศ ๕.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของระบำเบ็ดเตล็ด ญวนรำ
กระถาง จีนรำพัด มยุราภิ
รมณ์ มฤคระเริง ฟ้อนเล็บ     
ฟ้อนเทียน รำวงมาตรฐาน ๔ 
เพลง ได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของ
ระบำเบ็ดเตล็ด 

• ประวัติความเป็นมาของระบำ
เบ็ดเตล็ด ญวนรำกระถาง จีนรำพัด 
มยุราภิรมย์ มฤคระเริง ฟ้อนเล็บ ฟ้อน
เทียน รำวงมาตรฐาน ๔ เพลง 
(หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  
ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ) 
• องค์ประกอบ 
    - เครื่องแต่งกาย 
    - เครื่องดนตรี 
    - ทำนองเพลง  
โอกาสที่ใช้ 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ 
  
  

ศ ๕.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 

๑. ร้องเพลงระบำเบ็ดเตล็ด 
ญวนรำกระถาง จีนรำพัด 
มยุราภิรมณ์ มฤคระเริง   

• บทร้องและทำนองเพลง 
ระบำเบ็ดเตล็ด 
     - ญวนรำกระถาง 
     - จีนรำพัด 



 [๓๐๗]  

 
 
 
ศ ๕.๒ ม.๓/๒ 
 
 
 
 
 
ศ ๕.๒ ม.๓/๓ 

ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำวง
มาตรฐาน ๔ เพลง 
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง  
และจังหวะ 
๒. สังเกต อธิบาย ความหมาย
ของท่ารำ ระบำเบ็ดเตล็ด  
ญวนรำกระถาง จีนรำพัด 
มยุราภิรมณ์ มฤคระเริง    
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำวง
มาตรฐาน ๔ เพลง 
๓. ปฏิบัติท่ารำ ระบำ
เบ็ดเตล็ดญวนรำกระถาง จีน
รำพัด มยุราภิรมณ์ มฤคระ
ระเริง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำ
วงมาตรฐาน ๔ เพลง ได้
ถูกต้องตามแบบแผน 

     - มยุราภิรมณ ์
     - มฤคระเริง 
     - ฟ้อนเล็บ 
     - ฟ้อนเทียน 
     - รำวงมาตรฐาน ๔ เพลง 
(หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  
ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ) 
• ท่ารำระบำเบ็ดเตล็ด 
     - ญวนรำกระถาง 
     - จีนรำพัด 
     - มยุราภิรมณ ์
     - มฤคระเริง 
     - ฟ้อนเล็บ 
     - ฟ้อนเทียน 
    - รำวงมาตรฐาน ๔ เพลง 
(หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า  
ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ) 

ศ ๖.๑ ม.๓/๑ 
 
ศ ๖.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของเพลงปลุกใจบางระจัน ได้ 
๒. ระบุองค์ประกอบของเพลง
ปลุกใจบางระจัน ได้ 
 
 

• ประวัติความเป็นมาของเพลงปลุกใจ  
บางระจัน  
• องค์ประกอบ 
      - เครื่องแต่งกาย 
      - เครื่องดนตรี 
      - บทร้องและทำนองเพลง 
โอกาสที่ใช้ 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๖.๒ ม.๓/๑ 

 
 

๑. ร้องเพลงปลุกใจบางระจัน 
ได้ถูกต้องตามบทร้อง ทำนอง
และจังหวะ 

• บทร้องและทำนองเพลงปลุกใจ  
บางระจัน 
• ท่ารำเพลงปลุกใจบางระจัน 



 [๓๐๘]  

ศ ๖.๒ ม.๓/๒ ๒. ปฏิบัติท่ารำเพลงปลุกใจ
บางระจัน ได้ถูกต้องตามแบบ
แผน 

ศ ๗.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๒ 
 
 
 
ศ ๗.๑ ม.๓/๓ 

๑. วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์ การแสดงประเภท
ต่างๆ ของนาฏศิลป์ไทยได้
อย่างสร้างสรรค์ 
๒. อธิบายเปรียบเทียบ 
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทย กับ
ประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรม 
๓. บอกแนวทางการนำ
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ 
ไปใช้ในวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค ์

• บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับประวัติศาสตร์ สังคม 
และวัฒนธรรม 
• แนวทางอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ 
นาฏศิลป์ไทย 
 

ศ ๗.๒ ม.๓/๑ 
 
 
 
 
ศ ๗.๒ ม.๓/๒ 
 
 

๑. ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ไทยอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ไทย โดยการอนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ 
๒. นำความรู้ทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 

• โครงการจัดการแสดงผลสัมฤทธิ์   
ด้านวิชาชีพทางการเรียน 
• แนวทางการนำการแสดงไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน และบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๗ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๕ 



 [๓๐๙]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมาและหลักการปฏิบัติ รำมาตรฐาน แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์ ระบำมาตรฐาน  นันท

อุทยาน รำหน้าพาทย์ สีนวล ระบำเบ็ดเตล็ด ญวนรำกระถาง จีนรำพัด มยุราภิรมย์ มฤคระเริง ระบุองค์ประกอบ

ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้อง และทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ รำมาตรฐาน แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์ ระบำ

มาตรฐาน นันทอุทยาน รำหน้าพาทย์ สีนวล ระบำเบ็ดเตล็ด ญวนรำกระถาง จีนรำพัด  มยุราภิรมย์ มฤคระเริง      

ปฏิบัติท่ารำ รำมาตรฐาน แม่บทเล็กออกต้นวรเชษฐ์ ระบำมาตรฐาน นันทอุทยาน รำหน้าพาทย์ สีนวล ระบำ

เบ็ดเตล็ด ญวนรำกระถาง จีนรำพัด มยุราภิรมย์ มฤคระเริง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่      รัก

ความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลในการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๒.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๒.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 

  ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒        

  ศ ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

   ศ ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๔.๒ ม.๓/๑ 

  ศ ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๕.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

            คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๘ ชื่อรายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ละคร                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๓๑๐]  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประวัติความเป็นมา และหลักการปฏิบัติของระบำมาตรฐาน พรหมาสตร์ รำหน้าพาทย์ พญาเดิน ระบำ

เบ็ดเตล็ด ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ 

เพลงปลุกใจบางระจัน ระบุองค์ประกอบได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี บทร้องและ ทำนองเพลง โอกาสที่ใช้ 

ระบำมาตรฐาน พรหมาสตร์ รำหน้าพาทย์ พญาเดิน ระบำเบ็ดเตล็ด ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน รำวงมาตรฐาน  เพลง

หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ เพลงปลุกใจบางระจัน 

ปฏิบัติท่ารำ ระบำมาตรฐาน พรหมาสตร์ รำหน้าพาทย์ พญาเดิน (พระ -นาง) ระบำเบ็ดเตล็ด      ฟ้อน

เล็บ ฟ้อนเทียน รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ  เพลงปลุกใจ

บางระจัน 

อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักความเป็นไทย มีความสามารถในการสื่อสาร และวิเคราะห์
ข้อมูลในการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 
ผลการเรียนรู้ 

  ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๓.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒     

  ศ ๔.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒        

  ศ ๔.๒ ม.๓/๑       

   ศ ๕.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๕.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๖.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๖.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

  ศ ๗.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓    

  ศ ๗.๒ ม.๓/๑  ม.๓/๒    

รวมผลการเรียนรู้ ๒๐ ข้อ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย 



 [๓๑๑]  

 มาตรฐาน ศ ๑.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

 มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจประวัติที่มาและประเภทของเครื่องดนตรีไทย และการบำรุงรักษา 
เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ 

 มาตรฐาน ศ ๑.๓ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทย 
อย่างอิสระ ชื่นชม 

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง 
 มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจหลัก และวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี  
 มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลงประเภท

ต่างๆ ตระหนักและเหน็คุณค่า นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ การบรรเลงดนตรีไทย 
 มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์     

เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทยอย่าง
อิสระ     ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 มาตรฐาน ศ ๓.๒  อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 

 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีไทย 
ประวัติศาสตร์และ    
วัฒนธรรมไทย 

• ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาไทย 
 



 [๓๑๒]  

๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย   
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ        
ภูมิปัญญาไทย 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 
 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา
ของเครื่องดนตรีไทย 
๒. อธิบายลักษณะ
ส่วนประกอบ ระดับเสียงและ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย 
๓. บอกวิธีการดูแลรักษา 
เครื่องดนตรีไทย 

• ประวัติที่มาของฆ้องวงใหญ่ ลักษณะ 
ส่วนประกอบเสียงและหน้าที่ของ    
ฆ้องวงใหญ่ การดูแลรักษาฆ้องวงใหญ่ 
 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 
๒. ปฏิบัติตามหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 

• หลักและวิธีการฝึกหัดฆ้องวงใหญ่    
การนั่ง การจับไม้ตี การวางมือ การตี  
จังหวะ บุคลิกภาพ 
 

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

๑. บอกประวัติเพลงใน
บทเรียน 
๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลงใน
บทเรียน 
๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 
๔. โอกาสที่นำไปใช้ 
 

• การฝึกหัดฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น 
ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียนและ
ความหมายของศัพท์สังคีต ฝึกปฏิบัติ
เพลงประเภทต่างๆ เพลงเถา        
เพลงพิธีกรรม เพลงตับ เพลงสามชั้น 
และฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ
ดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 
อิสระ   ชื่นชม 

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ใน
โอกาสต่างๆ 
 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง

เพลงในหลักสูตร 
• การบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องสายไทย 
หรือคีตศิลป์ไทย 

 

 

 

 



 [๓๑๓]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๙                                                            ชื่อรายวิชาปี่พาทย์  ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                         ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                   จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียงและ

หน้าที่ของฆ้องวงใหญ่ ระบุคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิ
ปัญญาไทย บอกประวัติความเป็นมาและวิธีการดูแลรักษาฆ้องวงใหญ่ 

หลักและวิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน                บอก
ประวัติเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงในบทเรียน ดังนี้  

ฆ้องวงใหญ่ แบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
ชาติไทย เพลงชุดโหมโรงเย็น ตั้งแต่เพลงสาธุการ-รัว (ยกเว้นเพลงตระโหมโรง) ตลอดจนฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบ
จังหวะฉิ่ง 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี



 [๓๑๔]  

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓ 
ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๐ ข้อ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๐                        ชื่อรายวิชาปี่พาทย์  ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                                    จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักและวิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอกประวัติ เพลง

และปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้ 
ฆ้องวงใหญ่ แบบฝึกหัดไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบฝึกหัด เพลงชุดโหมโรงเย็น ตั้งแต่เพลงเชิด-ลา เพลงชุด โหม

โรงเช้า ตั้งแต่เพลงสาธุการ-ชำนาญ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงแป๊ะ สามชั้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติเครื่อง
ประกอบจังหวะฉิ่ง  

แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตาม
หลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 



 [๓๑๕]  

ศ ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 
 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๑ 

 
 
ศ ๑.๑ ม.๒/๒ 
 

๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีไทย 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ไทย 
๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย    
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม       
ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ           
ภูมิปัญญาไทย 

• ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทย 
 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๒/๒ 
 
 
ศ ๑.๒ ม.๒/๓ 
 

๑. บอกประวัติความเป็นมา
ของเครื่องดนตรีไทย 
๒. อธิบายลักษณะส่วน 
ประกอบระดับเสียงและ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย 
๓. บอกวิธีการดูแลรักษา
เครื่องดนตรีไทย 

• ประวัติที่มาของเครื่องดนตรีไทย 
ลักษณะ ส่วนประกอบเสียงและหน้าที่
ของเครื่องดนตรีไทย วิธีการดูแลรักษา
เครื่องดนตรีไทย 
 

ศ ๑.๓ ม.๒/๑ 
 

๑. บอกความรู้สึก ความคิด
ต่อดนตรีไทยอย่าง อิสระ ชื่น
ชม 

• ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและ
วัฒนธรรมไทย 



 [๓๑๖]  

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๒/๒ 
 

๑. อธิบายหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 
๒. ปฏิบัติตามหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 

• หลักและวิธีการฝึกหัด การนั่ง การ
จับ  การวางมือ การตี หรือการเป่า 
จังหวะบุคลิกภาพ การฝึกหัดเบื้องต้น 

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

๑. บอกประวัติที่มาของเพลง
แต่ละประเภท 
๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลงแต่
ละประเภท 
๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 
๔. โอกาสที่นำไปใช้     

• ประวัติที่มาของเพลงและศัพท์สังคีต 
ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละเครื่องมือ 
เช่น   เพลงเถา เพลงพิธีกรรม เพลง
โหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงสามชั้น         
เพลงประกอบการแสดงและสามารถ
นำไปใช้ในโอกาสต่างๆ 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 

 
๑. แสดงความคิดเห็นต่อ
ดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 
อิสระ   ชื่นชม 

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ใน
โอกาสต่างๆ 
 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 
 

๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง
เพลงในหลักสูตร 

• การบรรเลงเพลงร่วมกับเครื่องสาย
ไทย หรือคีตศิลป์ไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๓๑๗]  

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๐๙                                                                 รายวิชาปี่พาทย์  ๓  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                             จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียง และ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ ระบุคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม         ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย บอกประวัติความเป็นมา วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  
 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน       บอก
ประวัติเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงครอบจักวาล เพลงช้าเรื่องสร้อยสน 
เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงตับวิวาห์พระสมุทร เพลงระบำไก่ เพลงเขมรไทรโยค       เพลง
มหาชัย เพลงมุล่ง ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ และเครื่องประกอบจังหวะ 
 ปี่ใน แบบฝึกทักษะการเป่าปี่ในเบื้องต้น เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงโล้ ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตาม
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับและเครื่องประกอบจังหวะ 
 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัด หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น (ยกเว้นตระโหมโรง)   เพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงชาติ ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง 
 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตาม
หลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 



 [๓๑๘]  

ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ศ ๑.๓ ม.๒/๑ 
ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 
ศ ๓.๒  ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๐                                                                 รายวิชาปี่พาทย์  ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                                     จำนวน  ๖ หน่วยกิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยและลักษณะส่วนประกอบ ระดับเสียงและ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ ระบุคุณค่าของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม        ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย บอกประวัติความเป็นมา วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย  



 [๓๑๙]  

 อธิบายหลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน บอก
ประวัติเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก เพลงโหมโรงม้ารำ เพลงสร้อยมยุรา เถา      เพลง
นกเขาขะแมร์ เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงรำแม่บท เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย 
เพลงรำชิมารำ เพลงกราวรำ ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับและเครื่องประกอบ
จังหวะ 
 ปี่ใน แบบฝึกทักษะการเป่าปี่ในเบื้องต้น  เพลงเหาะ  เพลงสาธุการ  ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตาม
หลักสูตร ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัดและกลองแขก ปฏิบัติตะโพนไทย กลองทัด หน้าทับชุด
โหมโรงเช้า (สาธุการ-ชำนาญ) ปฏิบัติกลองแขกหน้าทับปรบไก่ สองไม้ ลาว ปฏิบัติตะโพนไทยหน้าทับปรบไก่ สอง
ไม้ ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง   
 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลง ตาม
หลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้ 
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ศ ๑.๓ ม.๒/๑ 
ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ศ ๓.๑  ม.๒/๑ 
ศ ๓.๒  ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๑๔ ข้อ 
 

 

 

 

 



 [๓๒๐]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๑ 

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

๑. บอกประวัติเพลงใน
บทเรียน 
๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลงใน
บทเรียน 
๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 
๔. โอกาสที่นำไปใช้ 

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียนและ
ความหมายของศัพท์สังคีต ฝึกปฏิบัติ
เพลงประเภทต่างๆ เช่น เพลงเถา    
เพลงพิธีกรรม เพลงโหมโรงเสภา    
เพลงตับ เพลงประกอบการแสดง 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
ศ ๓.๑ ม.๓/๒ 

๑. แสดงความคิดเห็นต่อ
ดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 
อิสระ   ชื่นชม 
๒. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
ดนตรีไทยในเชิงสร้างสรรค์ 

• รูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยที่ใช้ใน
โอกาสต่างๆ 
 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 
 

๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง
เพลงในหลักสูตร 

• การบรรเลงเพลงรวมวงเพลงใน
หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๓๒๑]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๐๙                                      รายวิชาปี่พาทย์  ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                              จำนวน ๖ หน่วยกิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน       บอก
ประวัติเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงช้าเรื่องตะนาว   เพลง
ตระโหมโรง (หญ้าปากคอก) เพลงสุดสงวน เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงตับนางลอย (ตั้งแต่วา-ฉุยฉาย) เพลง
พระเจ้าลอยถาด เพลงมหาฤกษ์ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงระบำไตรรัตน์ (รัว แขกบรเทศ ชำนาญ) ปฏิบัติการ
บรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ และเครื่องประกอบจังหวะ 
 ปี่ใน เพลงตระโหมโรง (หญ้าปากคอก) เพลงฉิ่งมุล่ง ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตร 
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัดและกลองแขก ปฏิบัติตะโพนไทย หน้าทับตะเขิ่ง     เจ้า
เซ็น มือพาก ๕ มือ ปฏิบัติกลองแขกหน้าทับตะเขิ่ง เจ้าเซ็น ปฏิบัติตะโพนไทย กลองทัด  หน้าทับตระโหมโรง 
(หญ้าปากคอก) ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการรวมวง   
 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม นำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตาม
หลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได ้
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
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ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๐                            รายวิชาปี่พาทย์  ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี่พาทย์                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                            จำนวน ๖ หน่วยกิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 หลักและวิธีการบรรเลงดนตรีในวงปี่พาทย์ ตลอดทั้งศัพท์สังคีตที่เกี่ยวข้องกับเพลงในบทเรียน       บอก
ประวัติเพลงและปฏิบัติเครื่องดนตรี เพลงตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ระนาดเอก - ระนาดทุ้ม - ฆ้องวงใหญ่ - ฆ้องวงเล็ก  เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน เพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลง
เขมรปากท่อ เถา เพลงต้นบรเทศ เถา เพลงตับนางลอย (ตั้งแต่ฉุยฉาย-เชิดนอก) เพลงกับการแสดงชุดรำ  สีนวล 
(สีนวลในออกต้นบรเทศ) เพลงลงสรง ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับและเครื่อง
ประกอบจังหวะ 
 ปี่ใน เพลงกลม เพลงชำนาญ ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตร ปฏิบัติการบรรเลงรวมวง 
 เครื่องหนัง แบบฝึกทักษะตะโพนไทย กลองทัดและกลองแขก ปฏิบัติกลองแขกหน้าทับสดายง เขมร ฝรั่ง 
โยนแปลง ลงสรง ปฏิบัติตะโพนไทยหน้าทับลงสรง ปฏิบัติเครื่องดำเนินทำนองเพลงตามหลักสูตรปฏิบัติการ  รวม
วง   
 แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม นำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงตาม
หลักสูตรและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได ้
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ 

๑.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

   มาตรฐาน ศ 
๑.๒  

เข้าใจลักษณะ และการบำรุงรักษาเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย 

   มาตรฐาน ศ 
๑.๓ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีไทย 
อย่างอิสระชื่นชม   

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามประเภทของเพลง 
   มาตรฐาน ศ 

๒.๑ 
เข้าใจหลัก และวิธีการบรรเลงตามประเภทของเครื่องดนตรี   

   มาตรฐาน ศ 
๒.๒  

เข้าใจ และมีทักษะในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี บรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ
การบันทึกโน้ตเพลงไทย และแสดงออกทางดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สาระท่ี ๓ การบรรเลงดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ 

๓.๑ 
เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 
เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีไทยอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๒  

อนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่ ดนตรีไทย ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย   
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ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 ชั้น 

  
 รหัสผลการเรียนรู้ 

     
        ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
 ซออู้ 

 จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม 
 สาย 

 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีไทย และ 
วัฒนธรรมไทย 
๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาไทย 

• ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทย 
• ดนตรีไทยท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 
 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๓ 
ศ ๑.๒ ม.๑/๔ 

๑. บอกประวัติความเป็นมา 
ของเครื่องดนตรีไทย 
๒. อธิบายลักษณะ
ส่วนประกอบและหน้าที่ของ
เครื่องดนตรีไทย 
๓. เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย 
๔. บอกวิธีการดูแลรักษา 
เครื่องดนตรีไทย ใช้และ 
บำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

• ประวัติที่มาของเครื่องดนตรี 
ในวงเครื่องสายในบทเรียน 
• ลักษณะและหน้าที่ของเครื่องดนตรี 
ในวงเครื่องสายไทย   
• การเทียบเสียงเครื่องดนตรี 
• การดูแลรักษาและการนำไปใช้ 
 

ศ ๑.๓ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่น
ชม 

• ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 

• หลักและวิธีการฝึกหัดเครื่องดนตรี
เบื้องต้น 
• หลักและวิธีการเทียบเสียง 
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 ชั้น 

  
 รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
 ซออู้ 

 จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม 
 สาย 

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

• ฝึก
ปฏิบัติ
เบื้องต้น 
- ท่าน่ัง 
- ท่าจับ 
- การใช้ 
คันชัก 
- การใช้
นิ้ว 
- การ
เทียบ 
เสียง 

• ฝึก
ปฏิบัติ
เบื้องต้น 
- ท่าน่ัง 
- ท่าจับ 
- การ
พัน 
ไม้ดดี 
- การดีด 
- การ
เทียบ 
เสียง 

• ฝึก
ปฏิบัติ
เบื้องต้น 
- ท่าน่ัง 
- ท่าจับ 
- การ
เป่า 
- การใช้
นิ้ว 

• ฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้น 
- ท่าน่ัง 
- ท่าจับ 
- การใช้คัน
ชัก 
- การใช้นิ้ว 
- การเทียบ 
เสียง 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒ ม.๑/๒ 
 

๑. บอกประวัติเพลงใน
บทเรียน 
๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลง 
ในบทเรียน 

• ประวัติเพลงในบทเรียน 
• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน 

ศ ๒.๒ ม.๑/๓ 
 

๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ • ฝึกปฏิบัตเิพลงประเภท
ต่างๆ 

• เพลงตับ 
- เพลงตบัต้นเพลงฉิ่ง สามช้ัน 

• เพลงสองชั้น 
- เพลงเต่ากินผักบุ้ง 
- เพลงชาติ 
- เพลงสรรเสริญพระบารม ี

• เพลงสามชั้น 
- เพลงแป๊ะ สามชั้น 

• เพลงตับ 
- เพลงตับต้น 
เพลงฉิ่ง  
สามชั้น 

• เพลงสองชัน้ 
- เพลงขับไม้
บัณเฑาะว ์
- เพลง
เต่ากินผักบุ้ง 
เพลงชาต ิ
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• เพลงเถา 
- เพลงแขกต่อยหม้อ เถา 
- เพลงแขกบรเทศ เถา 

• เพลงโหมโรง 
- เพลงโหมโรงกระแตไตไ่ม้
ออกขับนก 

- เพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

• เพลงสามชัน้ 
- เพลงแป๊ะ 
สามชั้น 

• เพลงเถา 
- เพลงแขกต่อย
หม้อ เถา 
- เพลงแขก  
บรเทศ เถา 

• เพลงโหมโรง 
- เพลงโหมโรง 

 
 ชั้น 

 
 รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
 ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม   
  สาย 

 ม.๑ 
 

   กระแต 
ไต่ไม้ออกขับ
นก 

ศ ๒.๒ ม.๑/๔ 
 

๔. อธิบายการบันทึกโน้ตเพลง
ไทยตามหลักและวิธีการ 

• หลักวิธีการบันทึกโนต้เพลง
ไทย 
 

• หลัก
วิธีการ 

ศ ๒.๒ ม.๑/๕ 
 

๕. บันทึกโน้ตเพลงไทยตาม
หลักและวิธีการ 

• บันทึกโน้ตเพลงไทย 
 - เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น 
 - เพลงแป๊ะ สามชั้น 
 - เพลงเต่ากินผักบุ้ง 
 - เพลงแขกต่อยหม้อ เถา 
 - เพลงแขกบรเทศ เถา 
 - เพลงโหมโรงกระแตไตไ่ม้   
ออกขับนก 
 

• บันทึก
โน้ตเพลงไทย 
- เพลงตบัต้น 
เพลงฉิ่ง 
สามชั้น 
- เพลงขับไม้
บัณเฑาะว ์
- เพลงแป๊ะ 
สามชั้น 
- เพลงเต่า 
กินผักบุ้ง 
- เพลงแขก
ต่อยหม้อเถา 
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- เพลงแขก 
บรเทศ เถา 
- เพลงโหม
โรง
กระแตไตไ่ม้
ออกขับนก 

ศ ๒.๒ ม.๑/๖ 
 

๖. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อ
ดนตรีไทย 

• เนื้อหาองค์ประกอบ และคุณภาพของเสียง
ในบทเพลง 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. บรรเลงรวมวง โดยเน้น
การบรรเลงรับส่งการขับร้อง 

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงการ
แสดงออก และคุณภาพเสียง 
      - การเทียบเสียงให้กลมกลืนภายในวง 
      - การบรรเลงรวมวงและการบรรเลง
รับส่งการขับร้อง 
• การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง 
      - จังหวะกับอารมณ์เพลง 
      - ความแตกต่างของอารมณ์เพลง 

 

 
 ชั้น 

 
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
  ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม   
   สาย 

 ม.๑ ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงเครื่องสาย
ไทย 

• วงเครื่องสายไทย 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง
เพลงในหลักสูตร 

• การบูรณาการเพลงในหลักสูตร 
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คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๑       ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง              จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับวัฒนธรรมไทย ลักษณะส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย 

หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียนบันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงในบทเรียน         บอก
ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทย ประวัติเพลงในหลักสูตร วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยใช้และบำรุงรักษา
เครื่องดนตรี เทียบเสียงของเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ  

ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเบื้องต้น เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น เพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสองชั้นตามความเหมาะสม  

ซอสามสาย ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเบื้องต้น เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น และเพลง
สองชั้นตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะฉิ่ง 
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ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย 
ระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
ดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทยอย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ีมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒     
 ศ ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 ศ ๒.๒   ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
 ศ ๓.๑ ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 ศ ๓.๑ ม.๑/๑   
รวมผลการเรียนรู้ ๑๕ ข้อ 
 

 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๒   ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง             จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………… 
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงใน

บทเรียน หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง บอกประวัติเพลงในหลักสูตร 
ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงเถา ได้แก่ 
เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ออกขับนก ฝึกปฏิบัติเครื่อง
กำกับจังหวะฉิ่ง และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถ
นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย ระบุคุณค่าของดนตรี
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ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย แสดงความคิดเห็นที่มีต่อดนตรีไทยประเภท
เครื่องสายไทยอย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๑/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
 ชั้น 

  
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง
,  
  ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม   
   สาย 

 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีการ
บรรเลงดนตรีไทย 

• กลวิธีพิเศษของเครื่องดนตรี 

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
ตามหลักและวิธีการบรรเลง
ดนตรีไทย 

• การฝึกปฏิบัติจังหวะฉิ่ง 
- อัตราสามชั้น 
- อัตราสองชั้น 
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- อัตราชั้นเดียว 
• การฝึกปฏิบัติจังหวะหน้าทับ 

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. บอกประวัติเพลงใน
บทเรียน 

• ประวัติเพลงในบทเรียน 

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. อธิบายศัพท์สังคีตเพลง 
ในบทเรียน 

• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน 
 

ศ ๒.๒ ม.๒/๓ ๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 
 

• ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่าง ๆ 
• เพลงตับ 
- เพลงตับลาวเจริญศรี 
- เพลงตับวิวาห์พระสมุทร 
• เพลงสองชั้น 
- เพลงลาวดวงเดือน 
- เพลงลาวคำหอม 
- เพลงลาวสวยรวย 
- เพลงลาวดำเนินทราย 
- เพลงลมพัดชายเขา 
 - เพลงนางนาค 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ชั้น 

  
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
  ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม   
   สาย 

 ม.๒   • เพลงสามช้ัน 
- เพลงเขมรไทรโยค 
• เพลงเถา 
- เพลงนกเขาขะแมร์ เถา 
- เพลงสร้อยมยุรา เถา 
- เพลงแขกกุลิต เถา 
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- เพลงหงส์ทอง เถา 
- เพลงกล่อมนารี เถา 
- เพลงทองย่อน เถา 
• เพลงโหมโรง 
- เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 
- เพลงโหมโรงครอบจักรวาล ออกม้าย่อง 

ศ ๒.๒ ม.๒/๔ ๔. บันทึกโน้ตเพลงไทย 
ตามหลักและวิธีการ 

• บันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในบทเรียน 

ศ ๒.๒ ม.๒/๕ ๕. บรรยายความรู้สึก 
ที่มีต่อดนตรีไทย 

• เนื้อหาองค์ประกอบ และคุณภาพของ
เสียงในบทเพลง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. บรรเลงรวมวง โดยเน้น
การบรรเลงรับส่งการขับร้อง 

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงการ
แสดงออกและคุณภาพเสียง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงปี่พาทย์ • วงปี่พาทย์ 
ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง

เพลงในหลักสูตร 
การบูรณาการเพลงในหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๑     ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง             จำนวน ๖  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย บอกประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน       การ

บันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงในบทเรียน หลักและวิธีการบรรเลงรวมวงโดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง จำแนก
รูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงสามชั้น 
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ได้แก่ เพลงเขมรไทรโยค เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงนางนาค เพลงลาวดวงเดือน เพลงลมพัดชายเขา เพลงเถา ได้แก่ เพลง
นกเขาขะแมร์ เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงหงส์ทอง เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 
ฝึกปฏิบัติทำนองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะฉิ่ง และฝึกปฏิบัติโทน 
รำมะนาหน้าทับเพลงในบทเรียน และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถ
นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชมระบุคุณค่าของ
ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม` 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔  ม.๒/๕  
ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๒     ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักและกลวิธีการบรรเลงดนตรีไทย บอกประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีต เพลงในบทเรียน       การ

บันทึกโน้ตเพลงไทย เพลงในบทเรียนหลัก และวิธีการบรรเลงรวมวง โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการ   ขับร้อง 
จำแนกรูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับวิวาห์พระสมุทร 
เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงลาวคำหอม เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำเนินทราย เพลงเถา ได้แก่ เพลงทองย่อน เถา 
เพลงสร้อยมยุรา เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงครอบจักรวาลออกม้าย่อง เพลงสีนวล       ฝึกปฏิบัติทำนอง



 [๓๓๔]  

หลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งและฝึกปฏิบัติโทน รำมะนาหน้าทับ เพลง
ในบทเรียน และนำเสนอผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถ
นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยอย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชมระบุคุณค่าของ
ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม` 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕  
ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
ศ ๓.๒ ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 ชั้น 

  
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
  ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม   
   สาย 

 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีไทย 
ประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรมไทย 

- 



 [๓๓๕]  

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุคุณค่าของดนตรีไทย 
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาไทย 

- 

ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. บอกหลักและวิธีการ 
ตบแต่งเสียงของเครื่องดนตรี
โดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพของเสียง 

• การ
เปลี่ยน
สายซอ
เมื่อ
ชำรุด 

• การ
ประดิษ
ฐ์หย่อง
ซอ 

•การ
เปลี่ยน
สาย
จะเข้
เมื่อ
ชำรุด 

•การทำ
แหน 

 - • การ
เปลี่ยนสาย
ซอเมื่อชำรุด 

• การ
ประดิษฐ์
หย่องซอ 

ศ ๑.๒ ม.๓/๒ ๒. บอกหลักและปฏิบัติการ
เทียบเสียงให้เกิดความ
กลมกลืน 

• การ
ปรับสาย
รัดอก 

• การ
เทียบ
เสียงใน
การ
บรรเลง 

• การ
ปรับ
แหน 

• การ
เทียบ
เสียงใน
การ
บรรเลง 

• การ
เทียบ
เสียงใน
การ
บรรเลง 

• การปรับ
สายรดัอก 

• การเทียบ
เสียงในการ
บรรเลง 

ศ๑.๓ ม.๓/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดนตรีไทยอย่างอิสระและชื่น
ชม 

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรไีทยและวัฒนธรรม 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ 
ศ ๒.๑ ม.๓/๒ 

๑. วิเคราะห์จังหวะเพลงไทย 
ในอัตราต่างๆ 
๒. ปฏิบัติการตีฉิ่งตามหลัก
และวิธีการบรรเลงดนตรีไทย 

• จังหวะ 
- จังหวะสามัญ 
- จังหวะฉิ่ง 
- จังหวะหน้าทับ 

 

 

 
 ชั้น 

  
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
  ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย  ซอสาม   
   สาย 



 [๓๓๖]  

 ม.๓ 
 

ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. บอกประวัติเพลงใน
บทเรียน 

• ประวัติเพลงในบทเรียน 

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒.อธบิายศัพท์สังคีตเพลงใน
บทเรียน 

• ความหมายของศัพท์สังคีตในบทเรียน 

ศ ๒.๒ ม.๓/๓ ๓. ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ • ฝึกปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ 
• เพลงตับ 
- เพลงตับนิทราชาคริต 
- เพลงตับขอมดำดิน 
• เพลงสองชั้น 
- เพลงมอญมอบเรือ 
- เพลงลาวลำปาง 
- เพลงเขมรโพธิสัตว์ 
- เพลงสามเส้า 
• เพลงสามช้ัน 
- เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา 
- เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม 
- เพลงสาลิกาชมเดือน  
• เพลงเถา 
- เพลงสุดสงวน เถา 
- เพลงนางครวญ เถา 
- เพลงต้นบรเทศ เถา 
- เพลงเขมรปากท่อ เถา 
- เพลงมอญรำดาบเถา 
- เพลงขอมเงิน เถา 
- เพลงกาเรียนทอง เถา 
- เพลงแขกอะหวัง เถา 
• เพลงโหมโรง 
- เพลงโหมโรงไอยเรศ 
- เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน 

ศ ๒.๒ ม.๓/๔ ๔. บันทึกโนต้เพลงไทยตามหลกั
และวิธีการ 

• บันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในหลักสูตร 



 [๓๓๗]  

ศ ๒.๒ ม.๓/๕ ๕. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อ
ดนตรีไทย   

• เนื้อหา องค์ประกอบและคุณภาพ 
ของเสียงในบทเพลง 

 
 ชั้น 

 
  รหัสผลการเรียนรู้ 

     
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ซอด้วง  
 ซออู้ 

  จะเข้   ขลุ่ย ซอสาม   
  สาย 

 ม.๓ ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. บรรเลงรวมวง โดยเน้น
การบรรเลงรับส่งการขับร้อง 

• หลักและวิธีการบรรเลงรวมวง   
การแสดงออก และคุณภาพเสียง 

ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. ระบุรูปแบบวงมโหรี • วงมโหร ี
ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  

คุณค่าของดนตรีอย่าง
สร้างสรรค ์

• วงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 
• เพลงไทยประเภทต่างๆ 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. นำเสนอผลงานการบรรเลง
เพลงในหลักสูตร 

• การบูรณาการเพลงในหลักสูตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๑                  ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง              จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๓๓๘]  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทยเพลง หลักและวิธีการบรรเลง

รวมวง โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้องวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ดนตรีไทยในเชิงสร้างสรรค์ จำแนก
รูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่ เพลงตับนิทราชาคริต เพลงสองชั้น 
ได้แก่ เพลงมอญมอบเรือ เพลงลาวลำปางใหญ่ เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา เพลงสาลิกา  ชม
เดือน เพลงเถา ได้แก่ เพลงสุดสงวน เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงต้นบรเทศ เถา เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลง
กาเรียนทอง เถา เพลงโหมโรง ได้แก่ เพลงโหมโรงไอยเรศ ฝึกปฏิบัติทำนองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความ
เหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งและฝึกปฏิบัติโทน รำมะนา หน้าทับเพลงในบทเรียน และนำเสนอ
ผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถ
นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย และการนำดนตรีไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้              ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔  
ศ ๓.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๒    ชื่อรายวิชาเครื่องสายไทย ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องสายไทย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง             จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 



 [๓๓๙]  

ประวัติเพลงในหลักสูตร ศัพท์สังคีตเพลงในบทเรียน การบันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงในบทเรียน หลักและ
วิธีการบรรเลงรวมวง โดยเน้นการบรรเลงรับส่ง และการขับร้อง วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ดนตรีไทย          ใน
เชิงสร้างสรรค์ จำแนกรูปแบบการประสมวงเครื่องสายไทย ปฏิบัติเพลงประเภทต่างๆ เพลงตับ ได้แก่      เพลงตับ
ขอมดำดิน เพลงสองชั้น ได้แก่ เพลงเขมรโพธิสัตว์ เพลงสามเส้า เพลงสามชั้น ได้แก่ เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม 
เพลงเถา ได้แก่ เพลงมอญรำดาบ เถา เพลงขอมเงิน เถา เพลงแขกอะหวัง เถา เพลงโหมโรง ได้แก่  เพลงโหมโรง
เยี่ยมวิมาน ฝึกปฏิบัติทำนองหลักได้อย่างน้อย ๑ เพลงตามความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งและฝึก
ปฏิบัติโทน รำมะนาหน้าทับเพลงในบทเรียน แสดงความคิดเห็นต่อดนตรีไทยที่ใช้ในโอกาสต่างๆ และนำเสนอ
ผลงานการบรรเลงเพลงในหลักสูตร 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สามารถ
นำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางดนตรีไทยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อดนตรีไทยประเภทเครื่องสายไทย และการนำดนตรีไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้      ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  
ศ ๓.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย 
สาระท่ี ๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทย 
   มาตรฐาน ศ 

๑.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง การขับร้องเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตร์            
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าเพลงร้อง ดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 



 [๓๔๐]  

   มาตรฐาน ศ 
๑.๒  

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลง
ไทย ดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชม เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างการขับร้อง
เพลงไทย และวัฒนธรรม 

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง 
   มาตรฐาน ศ 

๒.๑ 
เข้าใจหลัก และวิธีการขับร้องเพลงไทยตามประเภทของเพลง 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๒  

มีทักษะในการขับร้องเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ตลอดจนประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สาระท่ี ๓ การขับร้องเพลงไทยกับวงดนตรีไทย  
   มาตรฐาน ศ 

๓.๑ 
เข้าใจ และแสดงออกทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์                                        
เห็นคุณค่า ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อการขับร้องเพลงไทย 
และดนตรีไทยอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน              

   มาตรฐาน ศ 
๓.๒  

อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทยที่เป็นมรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เห็นคุณค่า ชื่นชม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๑.๑ ม.๑/๒ 
 
 

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของการขับร้องเพลงไทย 
๒. อธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างการขับร้องเพลงไทย 

• ประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลง
ไทย 
• ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทย 
กับวัฒนธรรมประเพณีและสังคม 
• ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย 



 [๓๔๑]  

ศ ๑.๑ ม.๑/๓ กับวัฒนธรรมประเพณีและ
สังคม 
๓. อธิบายประวัติบุคคลสำคัญ
ทางคีตศิลป์ไทย 

 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายหลักการขับร้องเพลง
ไทย 
๒. แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการ
ขับร้องตามหลักการขับร้องเพลง
ไทยเบื้องต้น 

• หลักการขับร้องเพลงไทย 
• หลักการฟัง และวิเคราะห์เพลงไทยเบื้องต้น 
 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายประเภทของการขับ
ร้องเพลงไทย 
๒. อธิบายการฝึกหัดขับร้อง
เพลงไทยเบื้องต้น 
 

• ประเภทการขับร้องเพลงไทย 
• ตำแหน่งเสียงในการขับร้องเพลงไทย 
• มารยาทในการขับร้องเพลงไทย 
• การฟัง 
• การออกเสียง 
• การหายใจ 
• การฝึกกลวิธีในการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น 
• การฝึกปฏิบัติจังหวะ 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑ 
 
ศ ๒.๒ ม.๑/๒ 

๑. อธิบายประวัติเพลง และ  
ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน 
๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย
ประเภทต่างๆ 
 

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน           
และความหมายของศัพท์สังคีต 
• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ 
   ๑. เพลงสามชั้น  
         เพลงแป๊ะ สามชั้น 
   ๒. เพลงเถา 
         เพลงแขกบรเทศ เถา 
         เพลงสร้อยมยุรา เถา 
         เพลงแขกต่อยหม้อ เถา 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑     ๓. เพลงตับ 

         ตับต้นเพลงฉิ่งสามชั้น 
  ๔. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น) 



 [๓๔๒]  

         เพลงนกจาก  
         เพลงสีนวล  
         เพลงตวงพระธาตุ  
         เพลงเต่ากินผักบุ้ง 
  ๕. เพลงระบำ  
         ระบำดอกบัว 
         ฟ้อนเงี้ยว 
         รำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ 
การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
อย่างสร้างสรรค์ อิสระ ชื่นชม 

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทย 
   

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. นำเสนอผลงานเพลงใน
หลักสูตรขับร้องร่วมกับวงดนตรี
ไทย 

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๓        ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง            จำนวน  ๖  หน่วยกิต 



 [๓๔๓]  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 
 การกำเนิดการขับร้องเพลงไทย วิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการ  ขับ
ร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูท้วม ประสิทธิกุล) หลักการ
ฝึกหัดขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เช่น การนั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง หลักการขับร้องเพลงไทย ได้แก่ เนื้อเพลง 
ทำนอง เสียง ถ้อยคำ จังหวะ มารยาทในการขับร้องเพลงไทย กลวิธีในการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น อธิบายประวัติ
เพลง และศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน 
          ฝึกปฏิบัติขับร้อง เพลงตับต้นเพลงฉิ่งสามชั้น (เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น  เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น    เพลงตวง
พระธาตุ สามชั้น เพลงนกขมิ้น สามชั้น) เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงนกจาก สองชั้น เพลงระบำดอกบัว เพลงรำ
วงมาตรฐาน ๕ เพลง (เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วัน
เพ็ญ) เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น  
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ  

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   
 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   
รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๔        ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง              จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๓๔๔]  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 
 หลักการขับร้องเพลงไทย ได้แก่ เนื้อเพลง ทำนอง เสียง ถ้อยคำ จังหวะ และความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้อง 
เพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย (หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์) 
หลักการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น เช่น การนั่ง การหายใจ การเปล่งเสียง อธิบายประวัติเพลง และศัพท์สังคีตของ
เพลงในบทเรียน 
          ฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงสร้อยมยุรา เถา                   เพลง
ตวงพระธาตุ สองชั้น เพลงฟ้อนเงี้ยว เพลงสีนวล สองชั้น เพลงรำวงมาตรฐาน (เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดอกไม้
ของชาติ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ เพลงบูชานักรบ) ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานการขับ
ร้องกับวงดนตรีไทย  
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียน            ได้
แสดงออกทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน ให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓ 

 ศ ๑.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒   

 ศ ๒.๑ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

 ศ ๒.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

 ศ ๓.๑ ม.๑/๑ 

 ศ ๓.๒ ม.๑/๑   

รวมผลการเรียนรู้ ๑๑ ข้อ 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๓๔๕]  

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

๑. อธิบายประวัติความเป็นมา
ของการขับร้องเพลงไทย 
๒. อธิบายประวัติบุคคลสำคัญ
ทางคีตศิลป์ไทย 
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
การขับร้องเพลงไทย กับ
วัฒนธรรมประเพณ ีและสังคม 

• ประวัติความเป็นมาของการขับร้องเพลง
ไทย 
• ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย 
• ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทย
กับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๒/๒ 

๑. บอกอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง 
๒. วิเคราะห์บทเพลง 

• หลักการฟัง  
• โครงสร้างของเพลงในบทเรียน  
• วิเคราะห์เพลงไทย 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๒/๒ 

๑. อธิบายหลัก และวิธีการร้อง 
การขับ การพากย์   
๒. อธิบายหลักและวิธีการ 
ร้องกับวงดนตรีไทยและการ
แสดง 

• การร้อง 
• การขับ    
• การพากย์ 
• การร้องกับวงดนตรีไทย 
• การร้องกับการแสดง 

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

๑. อธิบายประวัติเพลงและ
ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน 
๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงประเภท 
ต่างๆ 
๓. ปฏิบัติ พากย-์เจรจา-เสภา 
ประเภทต่างๆ 

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน และ
ความหมายของศัพท์สังคีต 
• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ 
   ๑. เพลงเถา 
         เพลงนกเขาขะแมร ์เถา 
         เพลงแขกกุลติ  เถา 
         เพลงหงส์ทอง  เถา 
         เพลงกล่อมนารี  เถา 
         เพลงทองย่อน  เถา 
         เพลงแขกอะหวัง เถา 
   ๒. เพลงตับ 
        ตับลาวเจริญศรี 
        ตับนิทราชาคริต 
        ตับวิวาห์พระสมุทร 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 [๓๔๖]  

 ม.๒  
 

 
 

  ๓. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น) 
        เพลงสะสม  
        เพลงเวสสุกรรม   
        เพลงลาวต่อนก 
        เพลงลาวเดินดง  
        เพลงลาวดวงเดือน  
        เพลงลาวคำหอม  
        เพลงลาวสรวยรวย 
        เพลงลาวดำเนินทราย  
  ๔. เพลงระบำ  
        ระบำกฤดาภินิหาร 
        ระบำไก่ 
        แม่บทเล็ก 
        รำวงมาตรฐาน 
(เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดอกไม้ของชาติ 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ 
เพลงบูชานักรบ) 
  ๕. ฝึกปฏิบัติพากย-์เจรจา-ขับเสภา 
        พากย์สามตระ      
        พากย์เมือง หรือพากย์พลับพลา  
         เสภาไทย 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ 
การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
อย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม 

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทย 
 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. นำเสนอผลงานบทเพลงใน
หลักสูตรขับร้องกับวงดนตรีไทย 

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
 

 
 
 
 



 [๓๔๗]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๓         ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง               จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 
 ประเภทของการขับร้องเพลงไทย ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย(ครูอุษา สุคันธมาลัย) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม อารมณ์ของเพลง และความรู้สึกที่มี
ต่อบทเพลง ความหมาย และวิธีการร้อง การขับ การพากย์ หลักและวิธีการร้องรับกับวงดนตรีไทย และ การแสดง 
รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์ บทเพลง 
          ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงนกเขาขะแมร์ เถา เพลงแขกกุลิต เถา เพลงหงส์ทอง เถา เพลงตับลาวเจริญศรี               
เพลงตับนิทราชาคริต เพลงสะสม สองชั้น เพลงเวสสุกรรม สองชั้น เพลงระบำกฤดาภินิหาร เพลงระบำไก่ เพลง
แม่บทเล็ก พากย์สามตระ พากย์เมือง หรือพากย์พลับพลา เสภาไทย ร่วมกิจกรรมการขับร้องวงดนตรีไทย และการ
แสดง 
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   
 ศ ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ศ ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
 ศ ๓.๒ ม.๒/๒   
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 

 
 



 [๓๔๘]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๔      ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง            จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 
 มารยาทการขับร้องเพลงไทย ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูแช่มช้อย ดุร ิยพันธุ ์)  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม อารมณ์ของเพลง ความรู้สึกท่ีมีต่อบท
เพลง ความหมาย และวิธีการร้อง การขับ การพากย์ หลักและวิธีการร้องรับกับวงดนตรีไทย และการแสดง รวมถึง
ประวัติเพลง ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง  
           ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงกล่อมนารี เถา เพลงทองย่อน เถา เพลงแขกอะหวัง เถา เพลงตับวิวาห์ 
พระสมุทร เพลงลาวคำหอม เพลงลาวเดินดง เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวดำเนินทราย เพลงลาวดวงเดือน เพลง
ลาวต่อนก พากย์รถ พากย์บรรยาย พากย์เบ็ดเตล็ด เสภาไทย ร่วมกิจกรรมการขับร้องกับวงดนตรีไทยและการ
แสดง 
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   
 ศ ๒.๑ ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
 ศ ๒.๒ ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
 ศ ๓.๑ ม.๒/๑ 
 ศ ๓.๒ ม.๒/๑   
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 

 
 



 [๓๔๙]  

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑ 

 
 
ศ ๑.๑ ม.๓/๒ 
 
 
 
ศ ๑.๑ ม.๓/๓ 

๑. เปรียบเทียบประวัติ 
ความเป็นมาของการขับร้อง 
เพลงไทย 
๒. อธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างการขับร้องเพลงไทย 
กับวัฒนธรรมประเพณี  และ
สังคม 
๓. อธิบายประวัติบุคคลสำคัญ
ทางคีตศิลป์ไทย 

• ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการ 
ขับร้องเพลงไทย 
• การสืบทอดการขับร้องเพลงไทย 
กับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม 
• ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย 
 

ศ ๑.๒ ม.๓/๑ 
 
ศ ๑.๒ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายอารมณ์ของเพลงและ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงที่ฟัง 
๒. วิเคราะห์บทเพลง 

• หลักการฟัง  
• โครงสร้างของเพลงในบทเรียน  

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ 
 
ศ ๒.๑ ม.๓/๒ 

๑. อธิบายหลักและวิธีการร้อง
การขับ การพากย์ 
๒. เปรียบเทียบหลัก และวิธี  
การร้องกับวงดนตรีไทย และ
การแสดง 

• การร้อง 
• การขับ    
• การพากย์ 
• การร้องกับวงดนตรีไทย 
• การร้องกับการแสดง 

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

๑. อธิบายประวัติเพลง และ 
ศัพท์สังคีตของเพลงในบทเรียน 
๒. ปฏิบัติขับร้องเพลงประเภท 
ต่างๆ 
๓. ปฏิบัติพากย ์เจรจา ขับเสภา 
ประเภทต่างๆ 

• ประวัติที่มาของเพลงในบทเรียน และ
ความหมายของศัพท์สังคีต 
• ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงประเภทต่างๆ 
   ๑. เพลงสามชั้น 
          เพลงจระเข้หางยาว ทางสักวา 
          เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น 
   ๒. เพลงเถา 
          เพลงสุดสงวน เถา 
          เพลงนางครวญ เถา 
          เพลงมอญรำดาบ เถา 
          เพลงชมแสงจันทร์ เถา 
          เพลงเขมรปากท่อ เถา 



 [๓๕๐]  

          เพลงขอมเงิน เถา 
          เพลงกาเรียนทอง เถา 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓      ๓. เพลงตับ 

        ตับนางลอย 
             (ตั้งแต่เพลงสร้อยเพลงถึงเพลงโล้) 
        ตับนางลอย  
             (ตั้งแต่เพลงช้าปี่ถึง เพลงเชิดนอก)  
   ๔. เพลงในเรื่องละคร (สองชั้น) 
        เพลงพญาสี่เสา  
        เพลงกระบอกเงิน   
        เพลงเทวาประสิทธิ  
        เพลงมหาฤกษ์  
        เพลงมหาชัย 

     ๕. เพลงระบำ  
        ระบำไกรลาศสำเริง 
        รำจีนรำพัด 
        ระบำนกเขามาราปี 
        ระบำธรรมจักร 
   ๖. ฝึกปฏิบัติพากย ์–เจรจา-เสภา 
        พากย์ชมดง 
        พากย์โอ้ 
        เจรจา เสภาไทย เสภาลาว 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. แสดงความคิดเห็นต่อ 
การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
อย่างสร้างสรรค์อิสระ ชื่นชม 

• หลักการขับร้องกับวงดนตรีไทยและการ
แสดง 
 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. นำเสนอผลงานบทเพลง     
ในหลักสูตรขับร้องร่วงกับวง
ดนตรีไทย 

• การขับร้องกับวงดนตรีไทย 
 

 

 



 [๓๕๑]  

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๓         ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา  ๒๔๐ ชั่วโมง               จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………  
 ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูศรีนาฏ เสริมศิริ) ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการขับร้องเพลงไทย 
การสืบทอด การขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม หลักการขับร้องเพลงไทย ประเภทการขับร้อง
เดี่ยว การขับร้องหมู่ หลักและวิธีการร้อง การขับ การพากย์ เปรียบเทียบหลัก และวิธีการร้องกับวงดนตรีไทย และการ
แสดง รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีต และหน้าทับของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง 
           ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงตับนางลอย (เพลงสร้อยเพลง ถึง เพลงโล้) เพลงจระเข้หางยาว ทางสักวา                  
เพลงสุดสงวน เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงพญาสี่เสา สองชั้น เพลงกระบอกเงิน  สองชั้น 
เพลงระบำไกรลาศสำเริง เพลงจีนรำพัด พากย์ชมดง พากย์โอ้ เจรจาเสภาไทย เสภาลาว ร่วมกิจกรรมการขับร้อง
กับวงดนตรีไทยและการแสดง 
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๑.๒     ม.๓/๑   ม.๓/๒   
 ศ ๒.๑     ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๒.๒     ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๓.๑     ม.๓/๑ 
 ศ ๓.๒     ม.๓/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 



 [๓๕๒]  

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๔         ชื่อรายวิชาคีตศิลป์ไทย ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์ไทย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง               จำนวน ๖ หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………… 
 ประวัติบุคคลสำคัญทางคีตศิลป์ไทย (ครูเลื่อน สุนทรวาทิน) ยุคสมัยและวิวัฒนาการของการขับร้องเพลง
ไทย การสืบทอด การขับร้องเพลงไทยกับวัฒนธรรมประเพณี และสังคม หลักการขับร้องเพลงไทย ประเภทการขับ
ร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ หลักและวิธีการร้อง การขับ การพากย์ เปรียบเทียบหลัก และวิธีการร้องกับวงดนตรีไทย 
และการแสดง รวมถึงประวัติเพลง ศัพท์สังคีต และหน้าทับของเพลงในบทเรียน วิเคราะห์บทเพลง 
          ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงตับนางลอย (เพลงช้าปี่ถึงเพลงเชิดนอก) เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น เพลงมอญรำ
ดาบ เถา เพลงเขมรปากท่อ เถา เพลงขอมเงิน เถา เพลงกาเรียนทอง เถา เพลงเทวาประสิทธิ์ สองชั้น   เพลง
มหาฤกษ์ เพลงมหาชัย เพลงระบำนกเขามะราปี เพลงระบำธรรมจักร พากย์ชมดง เจรจา เสภาไทย เสภาลาว ร่วม
กิจกรรมพร้อมวงดนตรีไทย และการแสดงความคิดเห็น 
 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการขับร้องตามหลักการขับร้องเพลงไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางการขับร้องอย่างสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ การขับร้อง และดนตรีที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย      ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ศ ๑.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๑.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   
 ศ ๒.๑ ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
 ศ ๒.๒ ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
 ศ ๓.๑ ม.๓/๑ 
 ศ ๓.๒ ม.๓/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๑๒ ข้อ 
 

 



 [๓๕๓]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมา 
   มาตรฐาน ศ 

๑.๑ 
บรรยาย และสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรม อธิบายถึงคุณค่าของดนตรีสากล     
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตก 

สาระท่ี ๒ ทฤษฎีดนตรีสากล  
   มาตรฐาน ศ 

๒.๑ 
เขียน อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์    
พัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๒ 

วิเคราะห์ อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล แสดงออกทางดนตรีสากล
อย่างสร้างสรรค์ 

สาระท่ี ๓ การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ 

๓.๑ 
อธิบายหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๒ 

ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้ถูกต้องตามแบบแผน และลักษณะของบทเพลง 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๓ 

ใช้และบำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

สาระท่ี ๔ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ 

๔.๑ 
ประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่การบรรเลงดนตรีสากลแบบเดี่ยวและรวมวง
ตามมาตรฐานของบทเพลง 

   มาตรฐาน ศ 
๔.๒ 

อธิบายมารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๕๔]  

 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาของเครื่องดนตรีสากล 
 

• ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ 

เครื่องดนตรีสากล 

- ที่มา 

- รูปร่างและลักษณะ 

- เสียง 
ศ ๒.๑ ม.๑/๑ 
ศ ๒.๑ ม.๑/๒ 
ศ ๒.๑ ม.๑/๓ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล 
๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล 
๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล 

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล 

- บรรทัด ๕ เส้น 

- เส้นน้อย 

- เส้นกั้นห้อง 

- ชื่อและอักษรแทนเสียงตัวโน้ต 

- กุญแจประจำหลัก 

- อัตราตัวโน้ต-ตัวหยุด 

- เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง 

- เครื่องหมายแปลงเสียง 

- บันไดเสียง 

- ดนตรีศัพท์ 
ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น 
• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติ 
เครื่องดนตรีสากล 

• การกำหนดสรีระตามลักษณะต่างๆ  



 [๓๕๕]  

ในการปฏิบัติตามประเภทของ 

เครื่องดนตรี 
- การยืน 

- การนั่ง 

- การวางมือแขนและข้อศอก 

- การวางนิ้วมือ 

- การวางขาและเท้า 

- การลงน้ำหนักของนิ้วมือและข้อมือ 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑   - การใช้ริมฝีปาก 

- การใช้ลม 

- การใช้หัวไหล่ 
-  การใช้คาง 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑ ฝึกปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและ
รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
ปฏิบัติด้วยการแสดงออก
อย่างมีคุณภาพ 

• บันไดเสียง 

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น 

• เทคนิคและการแสดงออกในการ 

บรรเลงเดี่ยวและรวมวง 
ศ ๓.๓ ม.๑/๑ 
 
ศ ๓.๓ ม.๑/๒ 

๑ อธิบายวิธีการใช้เครื่อง
ดนตรีอย่างระมัดระวัง 
๒ อธิบายวิธีการบำรุงรักษา 
เครื่องดนตรีให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ 

• การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

 

ศ ๔.๑ ม.๑/๑ ๑. สามารถแสดงกิจกรรมการ
บรรเลงเดี่ยว/รวมวง  
อย่างสร้างสรรค์ตามความ
เหมาะสม 

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น 

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรี 
ตามวุฒิภาวะ 

• จัดการแสดงดนตรีสากลในวาระ 

ต่างๆ 
ศ ๔.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม

การแสดงดนตรีสากล 
• มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรี 
สากล 

  



 [๓๕๖]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๗              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ทฤษฎีโน้ต อ่าน เขียน ลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด อัตราตัวโน้ต ตัวหยุด บรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจ
ประจำหลัก เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง    การ
เพิ่มค่าตัวโน้ต ระยะห่างของตัวโน้ต อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมา รูปร่างลักษณะ
และเสียง รู้จักหลักและวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น การกำหนดสรีระต่างๆ ของร่างกายในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ การนั่ง การยืน การวางมือวางแขน ข้อศอก การวางขาและเท้าตลอดจนการลงน้ำหนัก
ของสรีระต่างๆ ลงบนเครื่องดนตรีสากล 
  ฝึกโสตประสาทตามลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด ตามเครื่องหมายดนตรีสากล ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
เบื้องต้น อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด และเครื่องหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายลักษณะความ
เป็นมา รูปร่าง หลักและวิธีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตราของตัวโน้ต ตัวหยุด 
ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ปฏิบัติบทเพลงของดนตรีสากลตามแบบฝึกหัดที่กำหนด         
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจรักในการใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน โดยใช้ความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาของการเรียนดนตรีสากลอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑     ม.๑/๑ 



 [๓๕๗]  

ศ ๒.๑     ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ศ ๓.๑     ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒     ม.๑/๑ 
ศ ๓.๓    ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๘              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ทฤษฎีโน้ต อ่าน เขียน ลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด อัตราตัวโน้ต ตัวหยุด บรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจ
ประจำหลัก เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง    การ
เพ่ิมค่าตัวโน้ต ระยะห่างของตัวโน้ต รู้จักหลักและวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น การกำหนดสรีระต่างๆ ของ
ร่างกายในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ การนั่ง การยืน การวางมือวางแขน ข้อศอก การวางขาและ
เท้าตลอดจนการลงน้ำหนักของสรีระต่างๆ ลงบนเครื่องดนตรีสากล รู้จักวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล 
  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงตลอดจนเทคนิคของการปฏิบัติบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัว
หยุด และเครื่องหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายลักษณะความเป็นมา รูปร่าง หลักและวิธีการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น ร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตราของตัวโน้ต ตัวหยุด ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น 
ปฏิบัติบทเพลงของดนตรีสากลตามแบบฝึกหัดที่กำหนด รู้จักวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล 
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตใจรักในการใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน โดยใช้ความสามารถใน
การคิดและแก้ปัญหาของการเรียนดนตรีสากลอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ศ ๓.๑   ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒   ม.๑/๑ 
ศ ๓.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 



 [๓๕๘]  

ศ ๔.๑  ม.๑/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๒.๑ ม.๒/๑ 

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ 
ศ ๒.๑ ม.๒/๓ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล 
๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล 
๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล 

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้นเครื่อง  
หมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 

- เส้นน้อย 

- ชื่อและอักษรแทนเสียงตัวโน้ต 

- กุญแจประจำหลัก 

- อัตราตัวโน้ต-ตัวหยุด 

- เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง 

- เครื่องหมายแปลงเสียง 

- บันไดเสียง 

-  ดนตรีศัพท์ 
ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. จำแนกประเภทของ 

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น 

ที่ใช้ในเพลงที่เรียนด้วย 

ความตั้งใจ 

• ประเภทของเครื่องดนตรี 
• เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท 

 

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. จำแนกลักษณะของ
เสียงดนตรีเบื้องต้นที่อยู่ในวง
ดนตรีประเภทต่างๆ อย่าง
ตั้งใจ 

• ลักษณะของเสียงดนตรีประเภท 

ต่างๆ 

 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติ 
เครื่องดนตรีสากล 

• การกำหนดสรีระตามลักษณะต่างๆ  
ในการปฏิบัติตามประเภทของเครื่อง
ดนตรี 
- การยืน 



 [๓๕๙]  

- การนั่ง 

- การวางมือแขนและข้อศอก 

- การวางนิ้วมือ 

- การวางขาและเท้า 

- การลงน้ำหนักของนิ้วมือและ 

ข้อมือ 
 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒   - การใช้ริมฝีปาก 

- การใช้ลม 

- การใช้หัวไหล่ 
- การใช้คาง 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑ ฝึกปฏิบัติดนตรีเดียวและ
รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
ปฏิบัติการแสดงออกและ
คุณภาพเสียง มุ่งมั่นในการ
ฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบวินัย 

• บันไดเสียง 

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น 

• เทคนิคและการแสดงออกในการ 

บรรเลงเดี่ยวและรวมวง 

ศ ๔.๑ ม.๒/๑ ๑. สามารถแสดงกิจกรรมการ
บรรเลงเดี่ยว/รวมวง อย่าง
สร้างสรรค์ตามความ
เหมาะสม 

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น 

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรี 
ตามวุฒิภาวะ 

• จัดการแสดงดนตรีสากลในวาระ
ต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๖๐]  

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๗              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธี และ
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ประเมินความสามารถทางดนตรีสากลได้แก่ จังหวะถูกต้อง ระดับเสียงถูกต้อง 
คุณภาพของเสียงถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชม
การแสดงดนตรีสากล 
  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงทางเมเจอร์ อาเพจจิโอและบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้นในบันไดเสียงที่ฝึก ตลอดจน
เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวและรวมวง  
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด     การ
คิด การแก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๓.๑  ม.๒/๑  
ศ ๓.๒   ม.๒/๑ 
ศ ๔.๑   ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 



 [๓๖๑]  

 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๘              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธี และ
เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ประเมินความสามารถทางดนตรีสากล ได้แก่ จังหวะถูกต้อง ระดับเสียง
ถูกต้อง คุณภาพของเสียงถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลหลักและวิธีการ
จัดการแสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน มารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากล 
  ฝึกปฏิบัติบันไดเสียงทางเมเจอร์และอาเพจจิโอและบทเพลงคลาสสิคเบื้องต้นในบันไดเสียงที่ฝึ กตลอดจน
เทคนิคการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงตามวุฒิภาวะของผู้เรียนและเข้าร่วมแสดงกิจกรรมทางดนตรี       ในโอกาส
ต่างๆ 
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด     การ
คิด การแก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของดนตรีสากล ทั้งยังสามารถแสดงออกอย่างสุนทรีย์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑   ม.๒/๑   ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ศ ๒.๒  ม.๒/๑   ม.๒/๒ 
ศ ๓.๑  ม.๒/๑  
ศ ๓.๒   ม.๒/๑ 
ศ ๔.๑   ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 
 
 
 



 [๓๖๒]  

 
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๒.๑ ม.๓/๑ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๒ 
ศ ๒.๑ ม.๓/๓ 

๑. อ่านโน้ตดนตรีสากล 
๒. เขียนโน้ตดนตรีสากล 
๓. ร้องโน้ตดนตรีสากล 

• ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น 

• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง 

ดนตรีสากล 

- เส้นน้อย 

- กุญแจประจำหลัก 

- เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 

- เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง 

- เครื่องหมายแปลงเสียง 

- บันไดเสียง 

- ดนตรีศัพท์ 
ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. แต่งทำนองเพลงสั้นๆ 

จังหวะง่ายๆ ด้วยอารมณ์
สุนทรีย์ 

• การแต่งทำนองเพลงในอัตรา ๒/๔  
และ ๔/๔ 

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ประเมินพัฒนาการทาง
ทักษะดนตรีสากลของตนเอง
หลังจากการฝึกปฏิบัติ 

• การประเมินความสามารถทาง 

ดนตรีสากล 

- ความถูกต้องในการบรรเลง 

- ความแม่นยำในการอ่าน 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
- การควบคุมคุณภาพเสียงใน 

การบรรเลง 
ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. อธิบายหลักและวิธีปฏิบัติ

เครื่องดนตรีสากลเบื้องต้นที่
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

• เทคนิคเบื้องต้นของการปฏิบัติ 
เครื่องดนตรีสากล 

• การกำหนดสรีระตามลักษณะ 

ต่างๆ ในการปฏิบัติตามประเภทของ
เครื่องดนตรี 
- การยืน 

- การนั่ง 

- การวางมือแขนและข้อศอก 



 [๓๖๓]  

- การวางนิ้วมือ 

- การวางขาและเท้า 

- การลงน้ำหนักของนิ้วมือและข้อมือ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   - การใช้ริมฝีปาก 

- การใช้ลม 

- การใช้หัวไหล่ 
- การใช้คาง 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. ฝึกปฏิบัติดนตรีเดี่ยวและ
รวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
ปฏิบัติการแสดงออก  
และคุณภาพเสียง มุ่งมั่นใน
การฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบ
วินัย 

• บันไดเสียง 

• บทเพลงประเภท คลาสสิคเบื้องต้น 

• เทคนิคและการแสดงออกในการ 

บรรเลงเดี่ยวและรวมวง 

ศ ๔.๑ ม.๓/๑ 
 
ศ ๔.๑ ม.๓/๒ 

๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงอย่างสร้างสรรค์ 
๒. สามารถแสดงกิจกรรมการ
บรรเลงเดี่ยว/รวมวง อย่าง
สร้างสรรค์ตามความ
เหมาะสม 

• บทเพลงคลาสสิคเบื้องต้น 

• การแสดงกิจกรรมทางดนตรี 
ตามวุฒิภาวะ 

• จัดการแสดงดนตรีสากล 

ในวาระต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [๓๖๔]  

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๗              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  อ่าน เขียนกลุ่มโน้ตในอัตราจังหวะอัตราผสมโน้ตเขบ็จ การเปลี่ยนบันไดเสียงขั้นพื้นฐานการแต่งทำนอง
เพลงสั้นๆ อัตราจังหวะง่ายๆ การเลือกบทเพลงเพื่อแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรีสากลในโอกาสต่างๆ 
  ฝึกปรบมือตามจังหวะ ร้องโน้ตในอัตราจังหวะแบบอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียงพร้อมอาเพจจิโอทาง
เมเจอร์และไมเนอร์ แบบฝึกหัดเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ยากขึ้นและบทเพลงคลาสสิคตามวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน  
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีใจรักในการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสากลอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียน          มี
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตอย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
ศ ๓.๑  ม.๓/๑ 
ศ ๓.๒  ม.๓/๑  
ศ ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 
 
 
 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๘              ชื่อรายวิชาดนตรีสากล ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 



 [๓๖๕]  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  อ่าน เขียนกลุ่มโน้ตในอัตราจังหวะอัตราผสมโน้ตเขบ็จ การเปลี่ยนบันไดเสียงขั้นพื้นฐาน การแต่งทำนอง
เพลงสั้นๆ อัตราจังหวะง่ายๆ การเลือกบทเพลงเพื่อแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรีสากล ในโอกาสต่างๆ โดยการ
เลือกดนตรี บทเพลงและสถานที่แสดงด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในท้องถิ่นในโอกาสพิเศษของโรงเรียน
ที่เก่ียวกับวันสำคัญของชาติ 
  ฝึกตบจังหวะ ร้องโน้ตในอัตราจังหวะแบบอัตราผสม ปฏิบัติบันไดเสียงพร้อมอาเพจจิโอทางเมเจอร์และไม
เนอร์ที่ยากขึ้น แบบฝึกหัดเทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ยากขึ้นและบทเพลงคลาสสิคตามวุฒิภาวะของผู้เรียนใน
การบรรเลงดนตรีเดียวและรวมวง 
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีจิตใจรักในการแสดงออกทางดนตรีสากลอย่างมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ มุ่งมั่นในการ
ทำงานและมีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีสากล โดยใช้การประยุกต์และการบูรณาการ    การ
บรรเลงเดี่ยวและรวมวง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตอย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ศ ๒.๒  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 
ศ ๓.๑  ม.๓/๑ 
ศ ๓.๒  ม.๓/๑  
ศ ๔.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๙ ข้อ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีดนตรีสากล 
   มาตรฐาน ศ 

๑.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีสากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ 
วัฒนธรรม ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรีสากลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ตะวันตก  

   มาตรฐาน ศ 
๑.๒ 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล สังเคราะห์ วิเคราะห์  
วิจารณ์ พัฒนา และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 



 [๓๖๖]  

สาระท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลตะวันตก 
   มาตรฐาน ศ 

๒.๑ 
มีความรู้ ความเข้าใจหลัก และวิธีการ ฝึกปฏิบัติการขับร้องสากล 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๒ 

สามารถฝึกปฏิบัติการขับร้องสากลได้ถูกต้องตามแบบแผนและลักษณะ 
ของบทเพลง 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๓ 

สามารถใช้ และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ 

สาระท่ี ๓ การประยุกต์ บูรณาการ และเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ 

๓.๑ 
สามารถประยุกต ์บูรณาการ เผยแพร่การขับร้องเดี่ยวและรวมวง  
ตามมาตรฐานของบทเพลง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๒ 

การแสดง และการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๓ 

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี การขับร้องสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 



 [๓๖๗]  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างดนตรีสากล 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
และวัฒนธรรม 
ชื่นชมและเห็นคุณค่าของ
ดนตรีสากลที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตะวันตก 

• ประวัติการขับร้องพอสังเขป 
บทเพลงกับศาสนา (เพลงเทศกาล) 
ความเป็นมาของบทเพลงท้องถิ่น 
 

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

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น 
• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล 
• ลักษณะของตัวโน้ตและตัวหยุด 
• อัตราจังหวะ - Group Note 
• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 
• ดนตรีศัพท์ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการ 
ปฏิบัติ-เทคนิค การร้อง 
ขั้นพ้ืนฐานที่ใช้เป็นแนวทาง 
ในการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

เทคนิคการขับร้องขั้นพ้ืนฐาน 
• Posture (ท่าทางการยืน-นั่ง) 
• Breath Control (การควบคุมลม
หายใจ) 
• Note & Pitch (โน้ตและระดับเสียง) 
• วิธีการเปล่งเสียง 
• First Note Attack (การข้ึนต้น 
เสียงแรกในแต่ละวรรค) 
• การวางรูปปากตามสระและ
พยัญชนะ 
• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ 
• การแบ่งวรรคเพลง 
• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. การร้องเดี่ยวการขับร้อง
หมู่ และการขับร้องประสาน

• Vocalize  Exercise 
• การร้อง Scale  Arpeggio  Interval 



 [๓๖๘]  

เสียงโดยเน้นความมุ่งมั่นการ
ฝึกซ้อม ความมีระเบียบวินัย
การแสดง ออกและคุณภาพ 

• บทเพลงร้อง Classical song 
Traditional Song , Folk Song ,  
เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๒.๓ ม.๑/๑ ๑. หลักการดูแลรักษาเส้น

เสียง  วัสดุอุปกรณ์การเรียน
และ 
การแสดง 

• การดูแลเส้นเสียงเมื่อมีปัญหา 
• การสังเกตอาการผิดปกติของเส้น
เสียง 
• การดูแลรักษาอุปการณ์การแสดง 
แตล่ะชุดแสดง 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม 

• การเลือกบทเพลงในการขับร้อง 
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ 
• การจัดการแสดง 
• รูปแบบการนำเสนอ 
• การคัดเลือกบทเพลง 
• การจัดเตรียมสถานที ่

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักการจัดการแสดง
ตามวุฒิภาวะของผู้เรียน 
ได้อย่างเหมาะสม 

• การแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ 
• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน 
• ดนตรีในงานเทศกาล 

ศ ๓.๓ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม
การแสดงดนตรีสากลอย่าง
เป็นระเบียบ โดยการนำไป
ประยุกต ์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กับงานอ่ืนๆ 

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๖๙]  

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๑๙             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อ่าน เขียน ลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด อัตราตัวโน้ต ตัวหยุดบรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำหลัก 
เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสีย ง การเพิ่มค่าตัวโน้ต 
ระยะห่างของตัวโน้ต อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีระต่างๆ ของร่างกาย ฝึกระบบการหายใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ใน
การออกเสียงเบื้องต้น  
  ฝึกระบบหายใจและควบคุมลมหายใจที่ถูกวิธีในการออกเสียงเพื่อการขับร้อง ฝึกท่าทางการนั่ง ยืน    ใน
การขับร้อง การวางรูปปากที่ถูกต้องตามสระและพยัญชนะ ฝึกแบบฝึกหัดการออกเสียงเบื้องต้นและบทเพลงร้อง
คลาสสิกเบื้องต้น 
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรักและมีความสุขในการเรียนคีตศิลป์สากล อ่าน เขียน ลักษณะตัวโน้ต      ตัว
หยุด และเครื่องหมายต่างๆ ในดนตรีสากลเบื้องต้น อธิบายหลักและวิธีการฝึกการออกเสียงในการขับร้อง  ร้องโน้ต 
ตบจังหวะในอัตราของตัวโน้ต ตัวหยุด ฝึกปฏิบัติการขับร้องเบื้องต้น การขับร้องบทเพลงคลาสสิกเบื้องต้น 
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะและมีความสุขในการเรียน  คี ต
ศิลป์สากล 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑    ม.๑/๑ 
ศ ๒.๑    ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ศ ๓.๑    ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒    ม.๑/๑ 
ศ ๓.๓    ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 



 [๓๗๐]  

 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๒๐             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  อ่าน เขียน ลักษณะของตัวโน้ต ตัวหยุด อัตราตัวโน้ต ตัวหยุด บรรทัด ๕ เส้น เส้นน้อย กุญแจประจำหลัก 
เครื่องหมายทางดนตรีสากลเบื้องต้นได้แก่ เครื่องหมายแปลงเสียง เครื่องหมายตั้งบันไดเสียง  การเพิ่มค่าตัวโน้ต 
ระยะห่างของตัวโน้ต อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีระต่างๆของร่างกาย ฝึกระบบการหายใจที่ถูกต้องเพื่อใช้ใน
การออกเสียงเบื้องต้น  
  ฝึกระบบหายใจและควบคุมลมหายใจที่ถูกวิธีในการออกเสียงเพื่อการขับร้อง ฝึกท่าทางการนั่ง ยืน    ใน
การขับร้อง การวางรูปปากที่ถูกต้องตามสระและพยัญชนะ ฝึกแบบฝึกหัดการออกเสียงเบื้องต้น ขับร้องในบันได
เสียง การขับร้องขั้นคู่ และบทเพลงคลาสสิกเบื้องต้น เขียน ลักษณะตัวโน้ต ตัวหยุด และเครื่องหมายต่างๆในดนตรี
สากลเบื้องต้น อธิบายหลักและวิธีการฝึกการออกเสียงในการขับร้อง ฝึกร้องโน้ต ตบจังหวะในอัตรา ของตัวโน้ต ตัว
หยุดและขับร้องบันไดเสียง ขับร้องขั้นคู่เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการขับร้องเบื้องต้น การขับร้องบทเพลงคลาสสิก
เบื้องต้น รู้หลักการดูแลรักษาสรีระของร่างกาย 
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะและมีความสุขในการเรียน  คีต
ศิลป์สากล 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๒.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ศ ๓.๑   ม.๑/๑ 
ศ ๓.๒   ม.๑/๑ 
ศ ๓.๓  ม.๑/๑   ม.๑/๒ 
ศ ๔.๑  ม.๑/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 
 
 



 [๓๗๑]  

 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตดนตรี

สากลเบื้องต้นที่เห็นใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 
 

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น 
• เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล 
• อัตราจังหวะ (Simple &     
Compound time (๖/๘) 
• Basic of Grouping Note in 
Compound time. 
• การเขียนโน้ตจากการฟัง   
 (Dictation  ๒/๔) 
• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์  
• ขั้นคู่ 
• Scale 
• ดนตรีศัพท์ 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ 
เทคนิคการร้องขั้นพ้ืนฐานที่ใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

เทคนิคการขับร้องขั้นพ้ืนฐาน 
• Tone Color (การใช้สีเสียงกับ 
บทเพลงประเภทต่างๆ) 
• Reserve (การกักเก็บลมหายใจ) 
• Head Tone & Chest Tone 
• การร้องประสานแบบ ๒ แนว 
• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ 
• การแบ่งวรรคเพลง 
• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) 
• Vocalize  Exercise 
• การร้อง Scale  Arpeggio Interval 



 [๓๗๒]  

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. การร้องเดี่ยว การขับร้อง
หมู่ และการขับร้องประสาน
เสียง โดยเน้นความมุ่งม่ันการ
ฝึกซ้อม ความมีระเบียบวินัย  
การแสดงออกและคุณภาพ 

บทเพลงร้อง Classical song 
Traditional Song  Folk Song   
เพลงตามเทศกาล 
เพลงพระราชนิพนธ์ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
  

ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม 

• การเลือกบทเพลงในการขับร้อง      
ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ 
• การจัดการแสดง 
• รูปแบบการนำเสนอ 
• การคัดเลือกบทเพลง 
• การจัดเตรียมสถานที่ 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑ ๑. การแสดงและการเข้าร่วม
กิจกรรมทางดนตรี 

• กิจกรรมการแสดงดนตรีในโอกาส
ต่างๆ 
• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน 
• ดนตรีในงานเทศกาล 

ศ ๓.๓ ม.๒/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม
การแสดงดนตรีสากลอย่าง
เป็นระเบียบ โดยการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
กับงานอ่ืนๆ 

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๗๓]  

 
 
 

  
 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๙             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                  จำนวน ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมาย กำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธีและ

เทคนิคการปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve (การกักเก็บลมหายใจ) 
Head Tone&Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนวการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่ง
วรรคเพลง หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง 
  ฝึกขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่และขับร้องประสานเสียงโดยเน้นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัย
การแสดงออกและคุณภาพ Vocalize Exercise ความแม่นยำในการร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง  
(Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song , Cannon, Traditional Song, Folk Song เพลงตาม
เทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์  
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ ทักษะทาง คีต
ศิลป์สากลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคตทิี่ดีต่อคีตศิลป์สากล ชื่นชมและเห็นคุณค่าทางศิลปะโดยการแสดงออกทาง
คีตศิลป์สากลอย่างเป็นระเบียบวินัยและมุ่งม่ันในการทำงาน  
 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๒  ม.๒/๑ 
ศ ๒.๑   ม.๒/๑  
ศ ๒.๒  ม.๒/๑  
ศ ๓.๑  ม.๒/๑  
ศ ๓.๒   ม.๒/๑ 



 [๓๗๔]  

ศ ๓.๓  ม.๒/๑ 
รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๑๐             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมาย กำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา รู้จักหลักวิธีและ

เทคนิคการปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve (การกักเก็บลมหายใจ) 
Head Tone&Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนวการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ การแบ่ง
วรรคเพลง หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง 
  ฝึกขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่และขับร้องประสานเสียงโดยเน้นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัย
การแสดงออกและคุณภาพ Vocalize Exercise ความแม่นยำในการร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง  
(Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song , Cannon, Traditional Song, Folk Song เพลงตาม
เทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์  
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ ทักษะทาง คีต
ศิลป์สากลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเจตคตทิี่ดีต่อคีตศิลป์สากล ชื่นชมและเห็นคุณค่าทางศิลปะโดยการแสดงออกทาง
คีตศิลป์สากลอย่างเป็นระเบียบวินัยและมุ่งม่ันในการทำงาน  

 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๒  ม.๒/๑ 
ศ ๒.๑   ม.๒/๑  
ศ ๒.๒  ม.๒/๑  
ศ ๓.๑  ม.๒/๑  
ศ ๓.๒   ม.๒/๑ 
ศ ๓.๓  ม.๒/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 



 [๓๗๕]  

 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๑.๒ ม.๓/๑ ๑. อ่าน เขียน วิเคราะห์โน้ต

ดนตรีสากลเบื้องต้นที่เห็น 
ในชีวิตประจำวันอย่าง 
มีความสุข 
 

ทฤษฏีดนตรีสากลเบื้องต้น 
 • เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากล 
• อัตราจังหวะ (Simple & 
Compound time) 
• Group Note in Compound 
time. 
• การเขียนโน้ตจากการฟัง  
   (Dictation) 
• บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์    
• ขั้นคู่ผสม 
• Triad Chord (คอร์ด) 
• Compose The Rhythmic  
(การเขียนกลุ่มจังหวะ) 
• Ornament 
• ดนตรีศัพท์ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการ 
ปฏิบัติเทคนิคการร้อง 
ขั้นพ้ืนฐานที่ใช้เป็นแนวทาง 

ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

เทคนิคการขับร้องขั้นพ้ืนฐาน 
• Tone Color (การใช้สีเสียงกับบท
เพลงประเภทต่างๆ) 
• Head Tone & Chest Tone 
• Catch Breath 
• Running Notes 
• การร้องประสานแบบ ๓ แนว 
และ ๔ แนว 
• หลักการร้องแบบโดเคลื่อนที่ 



 [๓๗๖]  

( Move Do ) 
• การปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ 
• การแบ่งวรรคเพลง 
• หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน 
ภาษาเยอรมัน) 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓   • Vocalize  Exercise 

• การร้อง Scale  Arpeggio Interval 
ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. การร้องเดี่ยว การขับร้อง

หมู่ และการขับร้องประสาน
เสียง โดยเน้นความมุ่งม่ันการ
ฝึกซ้อม ความมีระเบียบวินัย 
การแสดง ออกและคุณภาพ 

• บทเพลงร้อง Classical song 
Traditional Song , Folk Song ,  
เพลงตามเทศกาล  
เพลงพระราชนิพนธ์ 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑.ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์โดยการใช้
เทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
 

• การเลือกบทเพลงในการขับร้องให้
เหมาะสมกับวัยวุฒิ 
• การจัดการแสดง 
• รูปแบบการนำเสนอ 
• การคัดเลือกบทเพลง 
• การจัดเตรียมสถานที่ 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑ ๑. การแสดงและการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางดนตรี 

• กิจกรรมการแสดงดนตรีในโอกาส
ต่างๆ 
• การจัดกิจกรรมดนตรีในโรงเรียน 
• ดนตรีในงานเทศกาล 

ศ ๓.๓ ม.๓/๑ ๑. ระบุมารยาทในการเข้าชม
การแสดงดนตรีสากลอย่าง
เป็นระเบียบ โดยการนำไป
ประยุกต ์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กับงานอ่ืนๆ 

มารยาทในการเข้าชมการแสดงดนตรี 

 

 



 [๓๗๗]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๑๙             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา และรู้จักหลักวิธี
และเทคนิคการปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve  (การกักเก็บลม
หายใจ) Head Tone Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนว ๓ แนว ๔ แนว การปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ การแบ่งวรรคเพลง หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน) ศึกษาดนตรีศัพท์
และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง 
  ขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่ ขับร้องประสานเสียง โดยมุ่มเน้นการแสดงออกคุณภาพของเสียงและความเม่นยำ ใน
การร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง (Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song, Cannon, 
Traditional Song, Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ การขับร้องแบบเปลี่ยนบันไดเสียง 
  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ทักษะทาง  คีต
ศิลป์สากลไปใช้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อคีตศิลป์สากล แสดงความคิดเห็นที่ดีต่อคีตศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์
และอิสระ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกและนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ บูรณาการกับกลุ่มสาระ
อ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๒  ม.๓/๑ 
ศ ๒.๑   ม.๓/๑  
ศ ๒.๒  ม.๓/๑  
ศ ๓.๑  ม.๓/๑  
ศ ๓.๒   ม.๓/๑ 
ศ ๓.๓  ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ  



 [๓๗๘]  

 
 

 

 

 คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๒๐             ชื่อรายวิชาคีตศิลป์สากล ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คีตศิลป์สากล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ่าน เขียน กลุ่มโน้ตในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะแบบอัตราธรรมดา และรู้จักหลักวิธี
และเทคนิคการปฏิบัติขับร้อง Tone Color (การใช้สีเสียงกับบทเพลงประเภทต่างๆ) Reserve  (การกักเก็บลม
หายใจ) Head Tone Chest Tone (การร้องประสานแบบ ๒ แนว ๓ แนว ๔ แนว การปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ การแบ่งวรรคเพลง หลักการอ่านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยนและภาษาเยอรมัน) 
ศึกษาดนตรีศัพท์และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล รู้จักมารยาทการเข้าชมการแสดงดนตรีสากลและการขับร้อง 
  ขับร้องเดี่ยว ขับร้องหมู่ ขับร้องประสานเสียง โดยมุ่มเน้นการแสดงออกคุณภาพของเสียงและความเม่นยำ ใน
การร้องบันไดเสียง (Scale) และขั้นคู่เสียง (Interval) และ Arpeggio บทเพลงร้อง Classical Song, Cannon, 
Traditional Song, Folk Song เพลงตามเทศกาล เพลงพระราชนิพนธ์ การขับร้องแบบเปลี่ยนบันไดเสียง 

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ทักษะทาง  คีต
ศิลป์สากลไปใช้อย่างถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อคีตศิลป์สากล แสดงความคิดเห็นที่ดีต่อคีตศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์
และอิสระ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกและนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ บูรณาการกับกลุ่มสาระ
อ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ผลการเรียนรู้ 
ศ ๑.๒  ม.๓/๑ 
ศ ๒.๑   ม.๓/๑  
ศ ๒.๒  ม.๓/๑  
ศ ๓.๑  ม.๓/๑  
ศ ๓.๒   ม.๓/๑ 
ศ ๓.๓  ม.๓/๑ 

รวมผลการเรียนรู้ ๖ ข้อ 
 
 



 [๓๗๙]  

กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล 
สาระท่ี ๑ ประวัติความเป็นมาและทฤษฎีนาฏศิลป์สากล 
   มาตรฐาน ศ 

๑.๑ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์สากล ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
วัฒนธรรม ชื่นชม และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลที่เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมตะวันตก 

   มาตรฐาน ศ 
๑.๒ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีนาฏศิลป์สากล สังเคราะห์ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ พัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค ์

สาระท่ี ๒  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
   มาตรฐาน ศ 

๒.๑ 
มีความรู้ ความเข้าใจหลัก และวิธีการฝึกปฏิบัตินาฎศิลป์สากล 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๒ 

สามารถฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์สากลได้ถูกต้องตามแบบแผนหลักสูตรสถาบัน 
Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ 

   มาตรฐาน ศ 
๒.๓ 

สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างระมัดระวัง   
และรับผิดชอบ 

สาระท่ี ๓  การประยุกต์ บูรณาการ การเผยแพร่ 
   มาตรฐาน ศ 

๓.๑ 
สามารถประยุกต์ บูรณาการและเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์สากลทั้งเดี่ยวและ 
หมู่ตามลักษณะของบทเพลง 

   มาตรฐาน ศ 
๓.๒ 

มารยาทในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 [๓๘๐]  

 
 
 

 
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุความเป็นมาของ

นาฏศลิป์สากลที่เห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

• ประวัตินาฏศิลป์สากลโดยสังเขป 
 

ศ ๑.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุความเป็นมาของ
นาฏศลิป์สากลที่เห็น 
ในชีวิตประจำวัน 

• ประวัตินาฏศิลป์สากลโดยสังเขป 
 

ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. อ่าน เขียน แปล
ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้นระดับ  
PRE PRIMARY ถึง GRADE ๑ 

ศ ๑.๒ ม.๑/๒ ๒. อ่าน เขียน แปล
ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้นระดับ  
PRE PRIMARY ถึง GRADE ๒ - ๓ 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย          
เน้นเทคนิค การแสดงออก     
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ  
PRE-PRIMARY ถึง GRADE ๑ 
• ท่าฝึกท่ีราว(BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER  
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 



 [๓๘๑]  

• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย          
เน้นเทคนิค การแสดงออก     
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ  
Grade ๒ - ๓ 
• ท่าฝึกท่ีราว(BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER  PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ 
  

  • ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ
ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  
PRE – PRIMARY ถึง GRADE ๑  
ตามหลักสูตรของสถาบัน ROYAL 
ACADEMY OF DANCE  
(ประเทศอังกฤษ) 

ศ ๒.๒ ม.๑/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ 
ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ   
GRADE ๒ - ๓ ตามหลักสูตรของ
สถาบัน ROYAL ACADEMY OF 
DANCE (ประเทศอังกฤษ) 

ศ ๒.๓ ม.๑/๑ ๑ .ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การ
เรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์
การแสดง 

ศ ๒.๓ ม.๑/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์
การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การ
เรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์
การแสดง 



 [๓๘๒]  

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ 
เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 
 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ  
หรือเพลงตามเทศกาล 

ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๒.แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์
ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 
 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 
• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
•  การแสดงในวันสำคัญของชาติและ 
ตามเทศกาลต่างๆ 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๑ ศ ๓.๑ ม.๑/๓ ๓. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ 
เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ  
หรือเพลงตามเทศกาล 

ศ ๓.๑ ม.๑/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์
ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 
• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
• การแสดงในวันสำคัญของชาติและ 
ตามเทศกาลต่างๆ 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๑. ระบุมารยาทการเข้าชม 
ในการแสดงบัลเล่ต์ ธรรม
เนียมปฏิบัติโดยนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

• มารยาทการเข้าชมการแสดงบัลเล่ต์ 



 [๓๘๓]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๒๑           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิคเบื้องต้น 

วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Pre-Primary ถึง Grade ๑ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy 
of Dance (ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำในบทเรียน (Dance) 
  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากล ระบุหลักและวิธีการจัดการแสดงตามวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมีคุณภาพ ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียน และการแสดง
อย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑            



 [๓๘๔]  

ศ ๑.๒  ม.๑/๑            
ศ ๒.๑  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๓    ม.๑/๑   
ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
ศ ๓.๒   ม.๑/๑            

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๒๒๒           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิค เบื้องต้น 

วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade  ๒ – ๓  ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance 
(ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัยได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำในบทเรียน (Dance) 
  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากล ระบุหลักและวิธีการจัดการแสดงตามวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมีคุณภาพ ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียน และการแสดง
อย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑            
ศ ๑.๒  ม.๑/๑            
ศ ๒.๑  ม.๑/๑ 



 [๓๘๕]  

ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๓    ม.๑/๑  
ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒ 
ศ ๓.๒   ม.๑/๑            

รวมผลการเรียนรู้ ๘ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๑.๑ ม.๒/๑ ๑. อ่าน เขยีน แปล

ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น 
GRADE ๔ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๒ ๒. อ่าน เขียน แปล
ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น  
GRADE ๕ 

ศ ๒.๑ ม.๒/๑ ๑. จำแนกท่าฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นเป็นหมวดหมู่ตาม
ลักษณะการฝึก
มาตรฐานสากล 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ GRADE 
๔ 
• ท่าฝึกท่ีราว (BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 



 [๓๘๖]  

• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๑ ม.๒/๒ ๒. จำแนกท่าฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นเป็นหมวดหมู่ตาม
ลักษณะการฝึก
มาตรฐานสากล 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ GRADE 
๕ 
• ท่าฝึกท่ีราว(BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า(ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๒ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ
ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  
PRE-PRIMARY 
ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของ
สถาบัน ROYAL ACADEMY OF 
DANCE (ประเทศอังกฤษ) 

  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ 
 
 

ศ ๒.๒ ม.๒/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ
ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  
PRE-PRIMARY ถึง GRADE ๑  
ตามหลักสูตรของสถาบัน  
ROYAL ACADEMY OF DANCE 
(ประเทศอังกฤษ) 

ศ ๒.๓ ม.๒/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย  
เน้นเทคนิค การแสดงออก 
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ 
PRE-PRIMARY ถึง GRADE ๑ 
• ท่าฝึกท่ีราว (BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
•  ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 



 [๓๘๗]  

• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๓ ม.๒/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย          
เน้นเทคนิค การแสดงออกท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ GRADE 
๕ 
• ท่าฝึกท่ีราว(BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า(ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๔ ม.๒/๑ ๑. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์
การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การเรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์
การแสดง 

ศ ๒.๔ ม.๒/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์
การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การเรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและอุปกรณ์
การแสดง 

  

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๒ ศ ๓.๑ ม.๒/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ

แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ 
เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ 
หรือเพลงตามเทศกาล 

ศ ๓.๑ ม.๒/๒ ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 



 [๓๘๘]  

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 

• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
• การแสดงในวันสำคัญของชาติและ
ตามเทศกาลต่างๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๓ ๓. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ 
เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ  
หรือเพลงตามเทศกาล 

ศ ๓.๑ ม.๒/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์  
ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 
• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
• การแสดงในวันสำคัญของชาติและ 
ตามเทศกาลต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๒๑           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิคเบื้องต้น 
วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั ้นพื ้นฐานระดับ Grade ๔ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance 
(ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัยได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำในบทเรียน (Dance) 



 [๓๘๙]  

  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์ ระบุหลักและวิธีการ
จัดการแสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถ
ประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม และ       มี
คุณภาพ ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้      อย่าง
คุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑            
ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๒/๒          
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๓    ม.๑/๑    
ศ ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๒๒๒           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน ๖  หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิคเบื้องต้น 
วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั ้นพื ้นฐานระดับ Grade  ๕ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance 
(ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรกเตอร์ (Character) ระบำในบทเรียน (Dance) 
  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์ ระบุหลักและวิธีการ
จัดการแสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำเสนอโดยคัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์



 [๓๙๐]  

ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม และ      มีคุณภาพ 
ฝึกการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้      อย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑            
ศ ๒.๑  ม.๑/๑    ม.๒/๒          
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๓    ม.๑/๑    
ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ๑. อ่าน เขยีน แปล

ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น  
GRADE ๖ - ๘ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ๒. อ่าน เขียน แปล
ความหมายของศัพท์เทคนิค
นาฏศิลป์สากลเบื้องต้นที่เห็น
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
และมีความสุข 

• ศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์เบื้องต้น  
GRADE ๖ - ๘ 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๑. จำแนกท่าฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นเป็นหมวดหมู่ตาม
ลักษณะ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ  
GRADE ๖ – ๘ 
• ท่าฝึกท่ีราว (BARRE) 



 [๓๙๑]  

การฝึกมาตรฐานสากล • ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๑ ม.๓/๒ ๒. จำแนกท่าฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นเป็นหมวดหมู่ตาม
ลักษณะ 
การฝึกมาตรฐานสากล 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ GRADE  
๖ – ๘ 
• ท่าฝึกท่ีราว(BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า(ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๒.๒ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ

ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  
PRE - PRIMARY 
 ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของ
สถาบัน ROYAL ACADEMY OF 
DANCE (ประเทศอังกฤษ) 

ศ ๒.๒ ม.๓/๒ ๒. ระบุหลักและวิธีการปฏิบัติ
ท่าเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้นและ 
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ท่าฝึกปฏิบัติบัลเล่ต์ระดับ  
PRE - PRIMARY 
 ถึง GRADE ๑ ตามหลักสูตรของ
สถาบัน ROYAL ACADEMY OF 
DANCE (ประเทศอังกฤษ) 



 [๓๙๒]  

ศ ๒.๓ ม.๓/๑ ๑. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย          
เน้นเทคนิค การแสดงออก 
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ  
Grade ๖ – ๘ 
• ท่าฝึกท่ีราว (BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

ศ ๒.๓ ม.๓/๒ ๒. ระบุขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างมีระเบียบวินัย          
เน้นเทคนิค การแสดงออก 
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ท่าฝึกปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานระดับ   
GRADE ๖ – ๘ 
• ท่าฝึกท่ีราว (BARRE) 
• ท่าฝึกกลางห้อง (CENTER 
PRACTICE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงช้า (ADAGE) 
• ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (ALLEGRO) 
• ท่า FREE MOVEMENT 
• ท่า CHARACTER 
• ระบำ (DANCE) 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๒.๔ ม.๓/๑ ๑. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์

การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การเรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและ 
อุปกรณ์การแสดง 

ศ ๒.๔ ม.๓/๒ ๒. ใช้และดูแลรักษา อุปกรณ์
การเรียน การแสดงอย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า 

• การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ 
การเรียนประจำตัว 
• การใช้และดูแลรักษาชุดและ 
อุปกรณ์การแสดง 



 [๓๙๓]  

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๑. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ 
เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ 
หรือเพลงตามเทศกาล 

ศ ๓.๑ ม.๓/๒ ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์
ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 
• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
• การแสดงในวันสำคัญของชาติและ 
ตามเทศกาลต่างๆ 

ศ ๓.๑ ม.๓/๓ ๓. ระบุหลักและวิธีการจัดการ
แสดงตามวุฒิภาวะของผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์เข้า
กับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

• คัดเลือกเพลงและท่าเต้นให้เหมาะสม 
กับวัยของผู้เรียน 
• รูปแบบการจัดการแสดงและ 
การนำเสนอ 
• การประยุกต์ท่าเต้นบัลเล่ต์ 
ให้เหมาะสมกับเพลงประเภทต่างๆ  
หรือเพลงตามเทศกาล 

 

 

 

 

 ชั้น รหัสผลการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ม.๓ ศ ๓.๑ ม.๓/๔ ๔. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนาฏศิลป์สากล ประยุกต์
ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์สอดคล้องกับศิลปะ
ของท้องถิ่น 

กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์สากล 
ในโอกาสพิเศษ 
• การแสดงในโอกาสสำคัญภายใน
สถานศึกษา 
• การแสดงในวันสำคัญของชาติและ 
ตามเทศกาลต่างๆ 

 

 



 [๓๙๔]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๒๑           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิคเบื้องต้น 
วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade  ๖ – ๘ ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance 
(ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่  ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ท่าคาแรคเตอร์ (Character) ระบำในบทเรียน (Dance)  
  มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ทักษะความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสุนทรีย์ นำเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียม
ในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างเป็นระเบียบโดยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ฝึก
การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 



 [๓๙๕]  

ศ ๑.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒         
ศ ๒.๑  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๓    ม.๑/๑    
ศ ๓.๑   ม.๑/๑   ม.๑/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๒๒๒           ชื่อรายวิชานาฏศิลป์สากล ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์สากล               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เวลา ๒๔๐ ชั่วโมง                 จำนวน  ๖ หน่วยกิต 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากล หลักวิธีอ่านเขียนทฤษฎีนาฏศิลป์สากลและศัพท์เทคนิคเบื้องต้น 
วิธีปฏิบัติท่าเต้นบัลเล่ต์ขั้นพื้นฐานระดับ Grade Intermediate Foundation ตามหลักสูตรของสถาบัน Royal 
Academy of Dance (ประเทศอังกฤษ)  
  ฝึกทักษะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบวินัย ได้แก่ ท่าฝึกที่ราว ท่าฝึกกลางห้อง ท่าฝึกสำหรับ เพลงช้า 
(Adage) ท่าฝึกสำหรับเพลงเร็ว (Allegro) ระบำในบทเรียน (Dance) ท่าฝึกบนปลายเท้า (Point work)  
   มีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากลอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ทักษะความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างสุนทรีย์ นำเสนอโดย คัดเลือกเพลงและสามารถประยุกต์ท่าเต้นแบบคลาสสิคให้
สัมพันธ์ สอดคล้องกับศิลปะของท้องถิ่นที่มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียม
ในการเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างเป็นระเบียบโดยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ฝึก
การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนและการแสดงอย่างทะนุถนอมและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
ผลการเรียนรู้ 

ศ ๑.๑  ม.๑/๑    ม.๑/๒         
ศ ๒.๑  ม.๑/๑ 
ศ ๒.๒  ม.๑/๑ 



 [๓๙๖]  

ศ ๒.๓     ม.๑/๑    
ศ ๓.๑   ม.๑/๑    ม.๑/๒ 

รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ 
 
  



 [๓๙๗]  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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