
  

 

   
หลักสูตรสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 

   
 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชนิวงศ ์

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

 

 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 

กองพุทธศาสนศกึษา  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ



 

หน๎าที่ ๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สารบัญ  
              

 หน้า 
ประกาศการอนุมัติให๎ใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) 

3 

ความน า ๕ 
วิสัยทัศน์  ๗ 
หลักการ ๗ 
จุดหมาย ๗ 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
            สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘ 
      ๘ 

มาตรฐานการเรียนรู๎ ๙ 
ตัวชี้วัด ๙ 
สาระการเรียนรู๎ 1๑ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 1๓ 
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 1๙ 

-  ภาษาไทย 1๙ 
-  คณิตศาสตร์ ๓๙ 
-  วิทยาศาสตร์ ๖๑ 
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10๐ 
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 14๕ 
-  ศิลปะ 16๕ 
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18๒ 
-  ภาษาตํางประเทศ ๑๙๗ 
-  สาระการเรียนรู๎ด๎านพระพุทธศาสนา ๒๑๙ 

วิชา ธรรม ๒๑๙ 
วิชา พุทธประวัติ 233 
วิชา วินัย 2๔๘ 
วิชา ภาษาบาลี 26๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 27๔ 
สื่อการเรียนรู๎ ๒๙๓ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ๒๙๖ 



 

หน๎าที่ ๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 หน้า 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 3๐๖ 
การบริหารจัดการหลักสูตร 3๑๐ 
เอกสารอ๎างอิง 3๑๓ 
ภาคผนวก 3๑๔ 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ๎า 3๑๕ 
ขอบขํายเนื้อหาสาระการเรียนรู๎วิชา พระพุทธศาสนา 3๒๒ 
ค าสั่ง แตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑) 

3๔5 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ประกาศ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่ พช.๐๒๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง การอนุมัติใช้หลักสูตรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ
๑๒๓๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๓๐/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให๎เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) โดยมีค าสั่งให๎ใช๎หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ให๎เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนด
จุดมุํงหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและเปูาหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 บัดนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได๎จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษารับทราบแล๎วมีมติอนุมัติให๎ประกาศใช๎หลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแตํภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 
 

               
   พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ 

        ผู๎อ านวยการ 
                 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   

 
 

 



 

หน๎าที่ ๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็น เปูาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแขํงขันในเวทีระดับ
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร๎อมกันนี้ได๎ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให๎มีความสอดคล๎องกับ
เจตนารมณ์แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่
มุํงเน๎นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษาได๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพ และความต๎องการของท๎องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตรในชํวงระยะ ๖ ปีที่ผํานมา (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗; 
ส านักผู๎ตรวจราชการและติดตามประเมินผล , ๒๕๔๘; สุวิมล    วํองวาณิช และ นงลักษณ์  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; 
Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบวํา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดี
หลายประการ เชํน ชํวยสํงเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษามีสํวนรํวมและมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการ
สํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวมอยํางชัดเจน อยํางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลําวยังได๎สะท๎อนให๎เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไมํชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสํวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน า
หลักสูตรสูํการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช๎หลักสูตร ได๎แกํ ปัญหาความสับสนของผู๎ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสํวนใหญํก าหนดสาระและผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังไว๎มาก 
ท าให๎เกิดปัญหาหลักสูตรแนํน  การวัดและประเมินผลไมํสะท๎อนมาตรฐาน สํงผลตํอปัญหาการจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู๎เรียนในด๎านความรู๎ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไมํเป็นที่นําพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได๎ชี้ให๎เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน๎นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให๎ มีคุณธรรม และมีความรอบรู๎อยําง
เทําทัน  ให๎มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสูํสังคมฐานความรู๎ได๎อยํางมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกลําวมุํงเตรียมเด็กและเยาวชนให๎มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดี
งาม มีจิตสาธารณะ  พร๎อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู๎พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะสํงผลตํอการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกลําวสอดคล๎องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข๎าสูํโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุํงสํงเสริมผู๎เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร๎างสรรค์ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี  สามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่น และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมโลกได๎อยํางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎นี้ จะชํวยท าให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่
ต๎องการในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชํวยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับ
ท๎องถิ่นและสถานศึกษารํวมกันพัฒนาหลักสูตรได๎อยํางมั่นใจ ท าให๎การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพ
และมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชํวยให๎เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ และชํวย
แก๎ปัญหาการเทียบโอนระหวํางสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตํระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต๎องสะท๎อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา



 

หน๎าที่ ๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ที่จัดการศึกษาส าหรับ
พระภิกษุสามเณร จึงได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 255๔ (ฉบับปรับปรุง 25๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางในการใช๎หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรให๎กับคณะครู 
โดยให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  
 
วิสัยทัศนห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นตํอ
การศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อวํา ทุก
คนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ  
 
วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นศาสนทายาทท่ีดี มีภูมิปัญญาทางพุทธธรรม เป็นผู๎น าทาง ศาสนธรรม ศาสนพิธี 
มีจิตส านึกท่ีดีตํอสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 
หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1.  เป็นหลักสูตรเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎ เป็นเปูาหมาย

ส าหรับพัฒนาพระภิกษุสามเณรให๎เป็นศาสนทายาทที่ดี 
2.  เป็นหลักสูตรเพ่ือพระภิกษุสามเณรได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาคและมีคุณภาพ 
3.  เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอ านาจให๎สถาบันพระพุทธศาสนามีสํวนชํวยในการจัดการศึกษา

ให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 
4.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการเรียนรู๎ 
5.  เป็นหลักสูตรที่เน๎นพระภิกษุสามเณรเป็นส าคัญ 
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยส าหรับพระภิกษุ

สามเณร สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ได๎ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มุํงพัฒนาพระภิกษุสามเณรให๎เป็นศา
สนทายาทท่ีดีตํอสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให๎เกิดกับพระภิกษุ
สามเณรเมื่อจบหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสมณสารูปสอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีความรู๎ตามหลักพุทธธรรมและสากล 
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและปฏิบัติตามหลักสมถวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
4.  มีจิตส านึกท่ีดีตํอสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและมีจิตสาธารณะที่

มุํงท าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
 
 



 

หน๎าที่ ๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มุํงเน๎นพัฒนาพระภิกษุสามเณรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และมีสมรรถนะของ 
ศาสนทายาทที่ส าคัญ ๕ ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎   ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการสามารถถํายทอดหลักธรรมเพ่ือขจัด
ปัญหาความขัดแย๎งในสถานการณ์ตํางๆ  การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผล และความถูกต๎อง 
ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารธรรมที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยําง
สร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ หรือการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เพ่ือน า ไปสูํองค์
ความรู๎หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เผชิญได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ  เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ตํางๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเองสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน าหลักธรรม และกระบวนการตํางๆ 
ไปใช๎ในการด าเนินชีวิต ประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ใฝุเรียนใฝุรู๎ ปฏิบัติศาสนกิจ และการอยูํรวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างความสามัคคีธรรมระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆ อยํางเหมาะสม  การ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับสมณสารูป และการรู๎จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆ ให๎
เหมาะสมกับสมณสารูป และมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎ 
การสื่อสาร การปฏิบัติศาสนกิจ การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว๎
ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต๎อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงตํอตนเอง และผู๎อ่ืนทั้งกาย วาจา  ใจ 

๓. มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข๎อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบ 
ข๎อบังคับของวัด โรงเรียน และสังคม 

๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๕.  อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ  มี
เหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 



 

หน๎าที่ ๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

๖. มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ  ด๎วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให๎ศาสนกิจส าเร็จตามเปูาหมาย 

๗. รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคํา  รํวมอนุรักษ์ 
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง
และเหมาะสม 

๘. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสํวนรํวมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
กํอให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎อ่ืน ชุมชน และสังคมด๎วยความเต็มใจ มุํงม่ัน โดยไมํหวังผลตอบแทน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

การพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้  

1.  ภาษาไทย 
2.  คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6.  ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพ 
8.  ภาษาตํางประเทศ 
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู๎เรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎ ปฏิบัติได๎ มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์เมื่อ
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู๎ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวําต๎องการอะไร จะสอนอยํางไรและประเมินอยํางไรรวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับจังหวัดและการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกลําวเป็นสิ่งส าคัญที่ชํวยสะท๎อนภาพการจัดการศึกษาวําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามที่
มาตรฐานการเรียนรู๎ก าหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู๎เรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎  รวมทั้งคุณลักษณะของผู๎เรียนในแตํละระดับชั้น  ซึ่งสะท๎อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู๎   มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช๎ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหนํวย
การเรียนรู๎จัดการเรียนการสอน  และเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู๎เรียน 

1. ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละชั้นปีในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   
( มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ) 

2. ตัวชี้วัดชํวงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
( มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 )  
 



 

หน๎าที่ ๑๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

หลักสูตรได๎มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  เพ่ือความเข๎าใจและให๎สื่อสาร
ตรงกัน  ดังนี้ 

ว  1.1 ม.1/2 
    ม.1/2  ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ข๎อที่ 2 
    1.1   สาระที่ 1  มาตรฐานข๎อที่ 1 
    ว  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ต  2.2  ม.4-6/3  
    ม.4-6/3   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข๎อที่ 3 
    2.2  สาระที่ 2  มาตรฐานข๎อที่ 2 
    ต  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู๎  ประกอบด๎วย องค์ความรู๎  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ          

อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให๎ผู๎เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ ดังนั้น พระภิกษุสามเณร   
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงต๎องเรียนรู๎ตาม ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

องค์ความรู๎ทักษะส าคัญและคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร:์  การน าความรู๎
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต และ
ศึกษาตํอการมีเหตุมีผล มีเจตคติ
ที่ดีตํอคณิตศาสตร์พัฒนาการคิด
อยํางเป็นระบบและสร๎างสรรค์ 

ภาษาไทย :  ความรู๎ ทักษะและ
วัฒนธรรมการใช๎ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณคํา
ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษา
ประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ :  
ความรู๎ ทักษะเจตคติ และ
วัฒนธรรมการใช๎
ภาษาตํางประเทศในการ
สื่อสารการแสวงหาความรู๎
และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
:  ความรู๎ ทักษะ และเจตคติใน
การท างาน การจัดการ การ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
และการใช๎เทคโนโลยี 

ศิลปะ :  ความรู๎และทักษะใน
การคิดริเริ่ม จินตนาการ 
สร๎างสรรค์งานศิลปะ 
สุนทรียภาพและการเห็นคุณคํา
ทางศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา :  ความรู๎ทักษะ
และเจตคติในการสร๎างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู๎อ่ืน การ
ปูองกันและปฏิบัติตํอสิ่งตําง  ๆ ที่มีผล
ตํอสุขภาพอยํางถูกวิธีและทักษะในการ
ด าเนินชีวิต 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม :  การอยูํ
รํวมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยํางสันติสุข 
การเป็นพลเมืองดี ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา
การเห็นคุณคําของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู๎
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎และแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบการคิดอยํางเป็น
เหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์คิด
สร๎างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ 



 

หน๎าที่ ๑๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งดา๎นราํงกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐานรวมทัง้เจตคติที่จ าเปน็ตํอการศึกษา
ตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเนน๎ผู๎เรยีนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
 
 

จุดหมาย 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พงึประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีความรู๎อันเป็นสากลและมคีวามสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงท า

ประโยชน์และสร๎างสิ่งทีด่ีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
4. ความสามารถในการใชท๎ักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู๎ 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.  ภาษาไทย        3.  คณิตศาสตร์ 
2.  วิทยาศาสตร์    4.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา              6. ศิลปะ 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี       8. ภาษาตํางประเทศ 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ใน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎  ดังนี้   
 

ภาษาไทย 

สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือน าไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหา ในการด าเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ ความคิด ความรู๎สึกใน

โอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณ และสร๎างสรรค์ 
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ   
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยํางห็นคุณคําและนา

มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข๎าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่

เกิดขึ้น จากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๑.๒   เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพนธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช๎  
มาตรฐาน ค ๑.๓     ใช๎นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือชํวยแก๎ปัญหาที่ก าหนดให๎ 
หมายเหตุ : มาตรฐาน ค๑.๓ ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑     เข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต๎องการวัด และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๒.๒     เข๎าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหวํางรูปเรขาคณิต 

และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช๎  
มาตรฐาน ค ๒.๓     เข๎าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช๎ 
มาตรฐาน ค ๒.๔  เข๎าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช๎ 
หมายเหตุ : ๑. มาตรฐาน ค ๒.๑ และ ค ๒.๒ ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ๑ ถึงระดับช้ัน 
 



 

หน๎าที่ ๑๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ๒. มาตรฐาน ค ๒.๓  และ ค ๒.๔  ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่เน๎น

วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑    เข๎าใจกระบวนการทางสถิติ และใช๎ความรู๎ทางสถิติในการแก๎ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒    เข๎าใจหลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็น และน าไปใช๎ 
หมายเหตุ : ค ๓.๒ ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖ 
 
สาระท่ี ๔ แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข๎าใจลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และ

น าไปใช๎ 
หมายเหตุ : ค ๔.๑  ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔-๖ ที่เน๎นวิทยาศาสตร์ 
 
วิทยาศาสตร์ 
 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎าง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวําง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข๎องกับ
เสียง แสง และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน 



 

หน๎าที่ ๑๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ ์

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข๎าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน
ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 
สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ใช๎

ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รู๎เทําทัน และมีจริยธรรม 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี ๑ พระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน ส ๑.๑    รู๎ และเข๎าใจพระพุทธประวัติ  ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน  

มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ืออยูํรํวมกันอยําง
สันติสุข 

มาตรฐาน  ส ๑.๒    เข๎าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ด ี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน  ส.๑.๓ รู๎ เข๎าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักพระวินัย ระเบียบ ค าสั่ง กฎมหาเถรสมาคม 

และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 
สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยํางสันติสุข                       
มาตรฐาน  ส ๒.๒ เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น  ศรัทธา และธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑      เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช๎ทรัพยากรที่มี

อยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา รวมทั้งเข๎าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน  ส ๓.๒      เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตํางๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 



 

หน๎าที่ ๑๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑     เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช๎วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตํางๆ อยํางเป็นระบบ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒    เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด๎านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน  ส ๔.๓      เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย     

 
สาระท่ี ๕   ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน

ที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการ
ทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี ๑  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ ๑.๑    เข๎าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

สาระท่ี  ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑    เขา๎ใจและเห็นคุณคําตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 

สาระท่ี  ๓   การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย ตามสมณวิสัย 
มาตรฐาน พ ๓.๑   รู๎และเข๎าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย รู๎จักเกมและกีฬา   
มาตรฐาน พ ๓.๒   เห็นคุณคําของการบริหารกาย ปฏิบัติเป็นประจ าอยํางสม่ าเสมอ มีวินัย รู๎จักสิทธิ กฎกติกา

ของกีฬา 

สาระท่ี  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณคําและมีทักษะในการสร๎างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการ

สร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑    ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช๎ยาสารเสพติด 

และความรุนแรง 
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ศิลปะ 
สาระท่ี ๑  ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน  ศ ๑.๒     เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๒ ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ ๒.๑     เข๎าใจดนตรี  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํอดนตรี

อยํางอิสระ  
มาตรฐาน  ศ ๒.๒    เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓  นาฏศิลป ์
มาตรฐาน  ศ ๓.๑     เข๎าใจนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยําง

อิสระ   
มาตรฐาน  ศ ๓.๒       เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑     เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ   

ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี ๒ การอาชีพ   
มาตรฐาน ง ๒.๑      เข๎าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ 
 
ภาษาต่างประเทศ                         
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑     เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล  
มาตรฐาน  ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แสดงความรู๎สึกและความ

คิดเห็นอยํางมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน  ต ๑.๓     น าเสนอข๎อมูลขําวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ  โดยการพูดและ

การเขียน       
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สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต ๒.๑     เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎อยําง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน  ต ๒.๒     เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม               
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต ๓.๑      ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต ๔.๑    ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน  ต ๔.๒     ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็ นเอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพ่ือสร๎าง  ความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตรํวมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได๎อยําง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ  เพ่ือพัฒนาความรู๎ 
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ 
และสืบสาน ให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอํานออกเสียงค า ประโยค การอํานบทร๎อยแก๎ว ค าประพันธ์ชนิดตํางๆ การอํานในใจ
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู๎จากสิ่งที่อําน เพ่ือน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช๎ถ๎อยค าและรูปแบบตํางๆ  ของการ
เขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยํอความ รายงานชนิดตํางๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และ
เขียนเชิงสร๎างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู๎สึก   พูดล าดับเรื่องราวตํางๆ  อยํางเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสตํางๆ  ทั้งเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ และการพูดเพ่ือโน๎มน๎าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล  การแตํงบทประพันธ์ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข๎อมูล แนวความคิด คุณคํา
ของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู๎และท าความเข๎าใจบทเหํ  บทร๎องเลํนของเด็ก เพลงพ้ืนบ๎านที่
เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณคําของไทย ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด  คํานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคม
ในอดีต   และความงดงามของภาษา เพ่ือให๎เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ  ในบรรพบุรุษที่ได๎สั่งสมสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎อง  เข๎าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อําน  แสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอําน และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ยํอความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อํานได๎  วิเคราะห์ วิจารณ์ อยํางมี
เหตุผล  ล าดับความอยํางมีขั้นตอนและความเป็นไปได๎ของเรื่องที่อําน  รวมทั้งประเมินความถูกต๎องของข๎อมูลที่ใช๎
สนับสนุนจากเรื่องที่อําน 

 เขียนสื่อสารด๎วยลายมือที่อํานงํายชัดเจน ใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค า
ขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสตํางๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์ตํางๆ 
เขียนยํอความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู๎ความคิดหรือโต๎แย๎ง
อยํางมีเหตุผล  ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได๎จากการฟังและดู  น าข๎อคิดไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ  มีศิลปะในการพูด พูดใน
โอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลนําเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

 เข๎าใจและใช๎ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ  ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกตํางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร๎างของประโยครวม ประโยคซ๎อน 
ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไมํเป็นทางการ และแตํงบทร๎อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลง
สี่สุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณคําที่ได๎รับ
จากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร๎อมทั้งสรุปความรู๎ข๎อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

 อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นท านองเสนาะได๎ถูกต๎องและเข๎าใจ ตีความ แปล
ความ  และขยายความเรื่องท่ีอํานได๎   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอําน  แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งและเสนอความคิดใหมํ
จากการอํานอยํางมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความ 
และเขียนรายงานจากสิ่งที่อําน สังเคราะห์ ประเมินคํา และน าความรู๎ความคิดจากการอํานมาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน  และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ และน าความรู๎ความคิดไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและ
มีนิสัยรักการอําน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบตํางๆ  โดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องตรงตามวัตถุประสงค์  ยํอความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย  เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎โวหารตํางๆ  เขียนบันทึก รายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการอ๎างอิง  ผลิตผลงานของตนเองใน
รูปแบบตํางๆ   ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู๎อื่นและนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและ
ดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช๎ภาษา ความนําเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล๎วน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการโดยใช๎ภาษาที่
ถูกต๎อง  พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง โน๎มน๎าว และเสนอแนวคิดใหมํอยํางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และ
พูด  



 

หน๎าที่ ๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 เข๎าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช๎ค าและกลุํมค าสร๎าง
ประโยคได๎ตรงตามวัตถุประสงค์  แตํงค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง รํายและฉันท์ ใช๎ภาษาได๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะและใช๎ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได๎อยํางถูกต๎อง  วิเคราะห์หลักการ  สร๎างค าในภาษาไทย  อิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิ เคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต๎น รู๎และเข๎าใจ
ลักษณะเดํนของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ๎าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์
และวิถีไทย ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ และน าข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๒๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน   ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อย
กรองได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับเรื่องที่อําน 

๒. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อําน 
๓. ระบุ เหตุและผล และข๎อเท็จจริ งกับ

ข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน 
๔. ระบุ และอธิบาย ค าปรียบเทียบและค าที่

มีหลายความหมายในบริบทตํางๆ จากการ
อําน 

๕. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

๖. ระบุข๎อสังเกตและความมเหตุสมผลของ
งานเขียนประเภทชักจูงโน๎มน๎าวใจ 

๗. ปฏิบัติตามคูํมือแนะน าวิธีการใช๎งานของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช๎ในระดับที่ยากขึ้น 

๘. วิเคราะห์คุณคําที่ได๎รับจากการอํานงาน
เขียนอยํ างหลากหลาย เพื่ อน า ไปใ ช๎
แก๎ปัญหาในชีวิต 

๙. มีมารยาทในการอําน 

๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง
ได๎ถูกต๎อง 

๒. จับใจความส าคัญ สรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อําน 

๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจใน
บทเรียนตํางๆ ที่อําน 

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน 

๕. วิเคราะห์และจ าแนกข๎อเท็จจริง ข๎อมูล
สนับสนุน และข๎อคิดเห็นจากบทความที่
อําน 

๖. ระบุข๎อสังเกต การชวนเช่ือ การโน๎มน๎าว 
หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

๗. อํานหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์
อยํางหลากหลาย และประเมินคุณคําหรือ
แนวคิดที่ได๎จากการอําน เพื่อน าไปใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิต 

๘. มีมารยาทในการอําน 

๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง
ได๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับเรื่องที่อําน 

๒. ระบุความแตกตํางของค าที่มี ความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย 

๓. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของ
ข๎อมูล ท่ีสนับสนุนจากเรื่องที่อําน 

๔. อํานเรื่องตํางๆ แล๎วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึก ยํอความและรายงาน 

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง  ที่อําน
โดยใช๎กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให๎ผู๎อําน
เข๎าใจได๎ดีขึ้น 

๖. ประเมินความถูกต๎ องของข๎อมู ลที่ ใ ช๎
สนับสนุนในเรื่องที่อําน 

๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและ
ความเป็นไปได๎ของเรื่อง 

๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อําน 

๙. ตีความและประเมินคุณคํา และ แนวคิด ที่
ได๎จากงานเขียน อยํางหลากหลาย เพื่อ
น าไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิต 

๑๐. มีมารยาทในการอําน 
 

๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และบทร๎อยกรองได๎อยําง
ถูกต๎อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อําน 

๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อําน 
๓. วิเคราะห์และวิจารณเ์รื่อง ที่อํานในทุกๆ ด๎านอยํางมี

เหตุผล 
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน และประเมินคํา

เพื่อน าความรู๎ ความคิดไปใช๎ตัดสินใจแก๎ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต 

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งกับเรื่อง
ที่อําน และเสนอความคิดใหมํอยํางมีเหตุผล 

๖. ตอบค าถามจากการอํานประเภทตํางๆ ภายในเวลาที่
ก าหนด 

๗. อํานเรื่องตํางๆ แล๎วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ยํอความ และรายงาน 

๘. สังเคราะห์ความรู๎จากการอําน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู๎ทางอาชีพ 

๙. มีมารยาทในการอําน 



 

หน๎าที่ ๒๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท  ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ 
   รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนสื่อสารโดยใช๎ถ๎อยค าถูกต๎องชัดเจน 

เหมาะสม และสละสลวย 
๓. เขียนบรรยายประสบการณ์ โดยระบุ

สาระส าคัญ และรายละเอียดสนับสนุน 
๔. เขียนเรียงความ 
๕. เขียนยํอความจากเรื่องที่อําน 
๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก

สื่อท่ีได๎รับ 
๗. เขียนจดหมายสํวนตัวและจดหมาย          

กิจธุระ 
๘. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและ

โครงงาน 
๙. มีมารยาทในการเขียน 

๑. คัดลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนบรรยาย และพรรณนา 
๓. เขียนเรียงความ 
๔. เขียนยํอความ 
๕. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  
๖. เขียนจดหมายกิจธุระ 
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู๎ 

ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎งในเรื่องที่อําน
อยํางมีเหตุผล 

๘. มีมารยาทในการเขียน 

๑. คัดลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนข๎อความโดยใช๎ถ๎อยค าได๎ถูกต๎องตาม

ระดับภาษา 
๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเลํา

เหตุการณ์ ข๎อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่อง
ตํางๆ 

๔. เขียนยํอความ 
๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
๖. เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและ

โต๎แย๎ง อยํางมีเหตุผล 
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู๎ 

ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎ง  ในเรื่องตํางๆ 
๘. กรอกแบบสมัครงานพร๎อมเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับความรู๎และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน 

๙. เขียนรายงานการศึกษค๎นคว๎าและโครงงาน 
๑๐. มีมารยาทในการเขียน 
 
 
 
 

๑. เ ขี ย น สื่ อ ส า ร ใ น รู ป แ บ บ ตํ า ง ๆ  ไ ด๎ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ โดยใช๎ภาษาเรียบเรียงถูกต๎อง มีข๎อมูล
และสาระส าคัญชัดเจน 

๒. เขียนเรียงความ 
๓. เขียนยํอความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหา

หลากหลาย 
๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตํางๆ 
๕. ประเมินงานเขียนของผู๎อื่นแล๎วนามาพัฒนางาน

เขียนของตนเอง 
๖. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า เรื่องที่สนใจตาม

หลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ
อ๎างอิงอยํางถูกต๎อง 

๗. บันทึกการศึกษาค๎นคว๎า เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง
อยํางสม่ าเสมอ 

๘. มีมารยาทในการเขียน 



 

หน๎าที่ ๒๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน   ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และความรู้สึกในโอกาสตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
๒. เลําเรื่องยํอจากเรื่องท่ีฟังและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๔. ประเมินความนําเช่ือถือของสื่อที่มีเนื้อหา

โน๎มน๎าวใจ 
๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

ค๎นคว๎าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๑. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
๒. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข๎ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ข๎ อ คิ ด เ ห็ น         

และความนําเช่ือถือของขําวสารจากสื่อ
ตํางๆ 

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอยําง
มี เหตุผล เพื่ อน าข๎อคิดมาประยุกต์ ใ ช๎             
ในการด าเนินชีวิต 

๔. พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค ์
๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

ค๎นคว๎า 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 

๒. วิ เคราะห์และวิจารณ์ เรื่ องที่ฟั งและดู           
เพื่อน าข๎อคิดมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิต 

๓. พูดรายงานเรื่ องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค๎นคว๎า จากการฟัง การดู และการสนทนา 

๔. พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๕. พูดโน๎มน๎าวโดยน าเสนอหลักฐานตาม 

ล าดับเนื้อหาอยํางมีเหตุผล และนําเช่ือถือ 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สรุปแนวคิด และแสดง ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง 
และดู 

๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช๎ภาษา และความนําเช่ือถือ         
จากเรื่องที่ฟังและดูอยํางมีเหตุผล 

๓. ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล๎วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
๕. พูดในโอกาสตํางๆ พูดแสดงทรรศนะ โต๎แย๎ง        

โน๎มน๎าวใจและเสนอแนวคิดใหมํด๎วยภาษาถูกต๎อง
เหมาะสม 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 



 

หน๎าที่ ๒๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
๒. สร๎างค าในภาษาไทย 
๓. วิ เ ค ราะห์ชนิดและหน๎ าที่ ของค า ใน

ประโยค 
๔. วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูดและ

ภาษาเขียน 
๕. แตํงบทร๎อยกรอง 
๖. จ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็นค าพังเพย  

และสุภาษิต 

๑. สร๎างค าในภาษาไทย 
๒. วิ เ คร าะห์ โ คร งสร๎ า งประ โยคสามัญ 

ประโยครวมและประโยคซ๎อน 
๓. แตํงบทร๎อยกรอง 
๔. ใช๎ค าราชาศัพท์ 
๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ ค า

ภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย 

๑. จ าแนกและใช๎ค า ภาษาตํางประเทศที่ใช๎ใน
ภาษาไทย 

๒. วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคซับซ๎อน 
๓. วิเคราะห์ระดับภาษา 
๔. ใช๎ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
๕. อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
๖. แตํงบทร๎อยกรอง 

๑. อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา และ
ลักษณะของภาษา 

๒. ใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. ใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะ และบุคคล 

รวมทั้งค าราชาศัพท์อยํางเหมาะสม 
๔. แตํงบทร๎อยกรอง 
๕. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาตํางประเทศและภาษา

ถิ่น 
๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย 
๗. วิเคราะห์และประเมินการใช๎ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๒๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๕     วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน   ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อําน 

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน
พร๎อมยกเหตุผลประกอบ 

๓. อ ธิ บ า ย คุ ณ คํ า ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
วรรณกรรมที่อําน 

๔. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน  เพื่อ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

๕. ทํ อ ง จ า บ ทอ า ขย า น ต า ม ที่ ก า ห น ด      
และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความ
สนใจ 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อําน
ในระดับที่ยากข้ึน 

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
และวรรณกรรมท๎องถิ่นที่อําน พร๎อมยก
เหตุผลประกอบ 

๓. อ ธิ บ า ย คุ ณ คํ า ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี  แ ล ะ
วรรณกรรมที่อําน 

๔. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

๕. ทํองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบท
ร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

๑. สรุปเนื้ อหาวรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท๎องถิ่น ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 

๒. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณคําจากวรรณคดี  
และวรรณกรรมที่อําน 

๓. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน  เพื่อ
น าไปประยุกต์ ใช๎ในชีวิตจริง 

๔. ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร๎อยกรอง ที่มีคุณคําตาม
ความสนใจและน าไปใช๎อ๎างอิง 

๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต๎น 

๒. วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต 

๓. วิเคราะห์และประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

๔. สังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ๎าน และอธิบายภูมิปัญญา
ทางภาษา 

๖. ทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทร๎อยกรองที่มีคุณคําตามความสนใจ และ
น าไปใช๎อ๎างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๒๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การอํานจับใจความส าคัญ การระบุ
เหตุและผลและข๎อเท็จจริงกับข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่อําน อธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมาย การ
ตีความ  การระบุข๎อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน การปฏิบัติตามคูํมือแนะน า การวิเคราะห์คุณคําที่
ได๎รับจากการอํานและมารยาทในการอําน 

การคัดลายมือตัว การเขียนสื่อสาร เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ เขียนยํอความ เขียนแสดงความ
คิดเห็นเขียนจดหมายสํวนตัว จดหมายกิจธุระ  เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน และมารยาทในการ
เขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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    
มาตรฐาน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๒๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการพูดสรุปใจความส าคัญ การเลําเรื่องยํอ การพูดแสดงความคิดเห็น การประเมิน
ความนําเชื่อถือ  การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา และมารยาท
ในการฟัง การดแูละการพูด 

อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร๎างค าในภาษาไทย การวิเคราะห์ชนิดและหน๎าที่ของค าใน
ประโยค วิเคราะห์ความแตกตํางของภาษาพูดและภาษาเขียน การแตํงบทร๎อยกรอง การจ าแนกและใช๎ส านวนที่เป็น
ค าพังเพยและสุภาษิต   

การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณคําของ
วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน  การทํองจ าบทอาขยานและบทร๎อยกรอง 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ ม.๑/๖  
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๒๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การอํานจับใจความส าคัญ การ
เขียนผังความคิด การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข๎อโต๎แย๎ง การวิเคราะห์และจ าแนกข๎อเท็จจริง การระบุ
ข๎อสังเกตการชวนเชื่อ การโน๎มน๎าว การอํานหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์  และมารยาทในการอําน 

การคัดลายมือ  การเขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ  เขียนยํอความ  เขียนรายงาน
การศึกษาค๎นควา๎ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  และมารยาทในการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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    
มาตรฐาน 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 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการพูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสตํางๆ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าและ
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด การสร๎างค าในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร๎างประโยคสามัญประโยครวมและ
ประโยคซ๎อน การแตํงบทร๎อยกรอง การใช๎ค าราชาศัพท์  การรวบรวมและอธิบายความหมาย ของค า
ภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย 

การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท๎องถิ่น อธิบายคุณคําของวรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน การทํองจ าบท
อาขยาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖    
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 



 

หน๎าที่ ๓๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การระบุความแตกตํางของค าที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข๎อมูล การเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความและรายงาน  การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อําน การประเมินความ
ถูกต๎องของข๎อมูล การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง   การตีความและ
ประเมินคุณคําและแนวคิด และมารยาทในการอําน 

การคัดลายมือ การเขียนข๎อความ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เขียนยํอความ เขียนจดหมายกิจ
ธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต๎แย๎ง เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ การกรอกแบบสมัครงาน เขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎าและโครงงาน และมารยาทในการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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  ม.๓/๑๐  
มาตรฐาน 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  ม.๓/๑๐ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องท่ีฟังและดู การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค๎นคว๎าจากการฟัง การดูและการสนทนา การพูดในโอกาส
ตํางๆ  พูดโน๎มน๎าว และมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

การจ าแนกและใช๎ค าภาษาตํางประเทศที่ใช๎ในภาษาไทย การวิเคราะห์โครงสร๎างของประโยคซับซ๎อน 
วิเคราะห์ระดับภาษา การใช๎ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ และ
การแตํงบทร๎อยกรอง 

การสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท๎องถิ่น การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณคําจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน  การทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน 



 

หน๎าที่ ๓๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖      
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การตีความ แปลความ และขยาย
ความการวิเคราะห์และวิจารณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่ อําน การวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎ง การตอบค าถามจากการอํานงานเขียน  การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความ รายงาน  การ
สังเคราะห์ความรู๎จากการอําน สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎  และมารยาทในการอําน 

การเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยํอความ การผลิตงานเขียน การประเมินงานเขียน การเขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎า บันทึกการศึกษาค๎นคว๎า และมารยาทในการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุงํมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙ 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘ 
 

 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๓๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด 
การใช๎ภาษาและความนําเชื่อถือการประเมินเรื่องที่ฟังและดูการเลือกเรื่องที่ฟังและดูการพูดในโอกาสตํางๆ และ
มารยาทในการฟังการดูและการพูด 

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา การใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยค 
การใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะและบุคคล การแตํงบทร๎อยกรอง การ วิ เคราะห์ อิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่นอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช๎
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดี วิเคราะห์และ
ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ๎านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  การทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗    
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖   
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๑   ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิชาการพูด)    

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔     ภาคเรียนที่ ๑    เวลา ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  จ านวน   ๑.๐ หนว่ยกิต 
 

ศกึษาความหมาย  ความส าคัญของการพูด  องค์ประกอบในการพูด  ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์

ผลจ าแนกประเภทของการพูด  การเตรียมตัวในการพูด  รู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง  สถานการณ์การพูด  ฝึกทักษะ

การพูดสนทนา  การสัมภาษณ์ การอภิปราย  การพูดในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการอ่านบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองในที่ประชุม ใช้กระบวนการทางภาษา  การคิดวิเคราะห์   ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติและ

กระบวนการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 



 

หน๎าที่ ๓๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 เสริมสร้างให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิต

สาธารณะที่จะพูดสร้างสรรคเ์พื่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

๓. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการพูด 

๒. นักเรียนมคีวามรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการพูด  เทคนิคการพูดตา่งๆ 

๓. นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถในการพูดสนทนา 

๔. นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ต้องการได้ 

๕. นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถในการพูดอภปิราย 

๖. นักเรียนมีความรู้ความสามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ 

๗. นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถในการอา่นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองในที่ประชุมได้ 

รวม ๗ ผลการเรียนรู้  

 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 

รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิชาการเขียน) 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  

 

ศกึษาการเขียนสะกดค า การใชถ้้อยค าสื่อความหมาย การล าดับความได้อย่างถูกต้อง เข้าใจส านวน

โวหาร ค าพังเพย สุภาษิต เขียนเรียงความ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีศิลปะ ย่อความประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ เขียนบันทึกเตือนความจ า เขียนจดหมายและเขียนประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้

ถูกต้องเหมาะสม เขียนแผนผังฉันทลักษณ์ ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น เห็นคุณค่าของงานเขียนทุกประเภท ศึกษากลวิธีในการเขียนแล้วน ามาพัฒนางาน

เขียนของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่งานเขียนที่สมบูรณ์แบบ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดความรู้ มีมารยาทในการเขียน ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่

เรียน มุง่มั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. เขียนสะกดค าได้ถูกต้องตลอดจนใช้ถ้อยค า สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน และล าดับความได้

ถูกต้อง 

 ๒. รู้และเขา้ใจในส านวนโวหาร ค าพังเพยและสุภาษิต 

 ๓. เขียนเรียงความ หรอืงานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ด้อย่างมศีลิปะ 



 

หน๎าที่ ๓๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๔. ย่อความประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 ๕. เขียนบันทึกเตือนความจ าได้ 

 ๖. เขียนจดหมายประเภทต่างๆตามรูปแบบ และใช้ภาษาได้เหมาะสม 

 ๗. เขียนประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆได้ 

 ๘. เขียนแผนผังฉันทลักษณ์และเขยีนบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

 รวม ๘ ผลการเรียนรู้  

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต   

 
ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การตีความ แปลความ และขยาย

ความการวิเคราะห์และวิจารณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน การวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎ง การตอบค าถามจากการอํานงานเขียน การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความ รายงาน การ
สังเคราะห์ความรู๎จากการอําน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎  และมารยาทในการอําน 

การเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยํอความ การผลิตงานเขียน การประเมินงานเขียน การเขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎า บันทึกการศึกษาค๎นคว๎า และมารยาทในการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙ 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘   
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด 
การใช๎ภาษาและความนําเชื่อถือการประเมินเรื่องที่ฟังและดการเลือกเรื่องที่ฟังและดูการ พูดในโอกาสตํางๆ และ
มารยาทในการฟังการดูและการพูด 

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา การใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยค 
การใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะและบุคคล การแตํงบทร๎อยกรอง การ วิ เคราะห์ อิทธิพลของ



 

หน๎าที่ ๓๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่นอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช๎
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดี วิเคราะห์และ
ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ๎านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  การทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗    
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖   
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการอํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรอง การตีความ แปลความ และขยาย
ความการวิเคราะห์และวิจารณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อําน การวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
โต๎แย๎ง การตอบค าถามจากการอํานงานเขียน การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยํอความ รายงาน การ
สังเคราะห์ความรู๎จากการอําน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหลํงเรียนรู๎  และมารยาทในการอําน 

การเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนยํอความ การผลิตงานเขียน การประเมินงานเขียน การเขียน
รายงานการศึกษาค๎นคว๎า บันทึกการศึกษาค๎นคว๎า และมารยาทในการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙   
มาตรฐาน ท ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘ 
 



 

หน๎าที่ ๓๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษาความส าคัญการสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด 

การใช๎ภาษาและความนําเชื่อถือการประเมินเรื่องที่ฟังและดูการเลือกเรื่องที่ฟังและดูการ พูดในโอกาสตํางๆ และ
มารยาทในการฟังการดูและการพูด 

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา การใช๎ค าและกลุํมค าสร๎างประโยค 
การใช๎ภาษาเหมาะสมแกํโอกาส กาลเทศะและบุคคล การแตํงบทร๎อยกรอง การ วิ เคราะห์ อิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร๎างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินการใช๎
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์ลักษณะเดํนของวรรณคดี วิเคราะห์และ
ประเมินคุณคําด๎านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์ข๎อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การ
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ๎านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา  การทํองจ าและบอกคุณคําบทอาขยาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าภาษาไทยไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ภาษาไทยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  
มาตรฐาน ท ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗    
มาตรฐาน ท ๕.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๓๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งตํอความส าเร็จในการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ชํวยให๎
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได๎
อยํางรอบคอบและถี่ถ๎วน ชํวยให๎คาดการณ ์วางแผน ตัดสินใจ แก๎ปัญหา ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม และสามารถน าไปใช๎
ในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให๎มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให๎ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒน าอย่ างตํอเนื่อง เพ่ือให๎ทันสมัยและสอดคล๎อง
กับสภ าพเศรษฐกิจ สังคม และความรู๎ ท างวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ าวหน้ าอย่ างรวดเร็วในยุคโลก าภิวัตน์  

ตัวชี้วัดและส าระการเรียนรู๎แกนกล าง กลุํมส าระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ต าม
หลักสูตรแกนกล างการศึกษ าขั้นพ้ืนฐ าน พุทธศักร าช 2551 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการสํงเสริม ให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู๎เรียนให๎มีทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่ างมีวิจ ารณญ าณ การแกป๎ัญหาการคิดสร้ างสรรค ์การใช๎เทคโนโลยี การสื่อส ารและการรํวมมือ ซึ่งจะสํงผลให๎
ผู๎เรียนรู๎เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภ าพแวดล๎อม ส าม ารถแขํงขันและอยูํ
รํวมกับประช าคมโลกได๎ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต๎องเตรียมผู๎เรียนให๎มีความ
พร๎อมที่จะเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ พร๎อมที่ จะประกอบอ าชีพเมื่อจบการศึกษ า หรือสามารถศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
สถ านศึกษ าควรจัดการเรียนรู๎ให๎เหม าะสมต ามศักยภ าพของผู๎เรียน 
 
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุํมส าระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จัดเป็น ๔ สาระ ได๎แกํ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและ
ความนําจะเป็น แคลคูลัส  

 จ านวนและพีชคณิต ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราสํวน ร๎อยละ การประม าณค่ า 
การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช๎จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศ าสตร์ นิพจน์ เอก
นาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กร าฟ ดอกเบี้ยและมูลค่ าของเงิน เมทริกซ์ จ านวนเชิงซ๎อน ล าดับและ
อนุกรม และการน าความรู๎เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช๎ในสถ านการณ์ตําง ๆ  

 การวัดและเรขาคณิต ความย าว ระยะท าง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริม าตรและความจุ เงินและเวล า หนํวยวัด
ระบบตําง ๆ การค าดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตร าสํวนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ รูปเรขาคณิต การนึกภ าพ 
แบบจ าลองท างเรขาคณิต ทฤษฎีบทท างเรขาคณิต การแปลงท างเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขน าน การสะท๎อน การ
หมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิต ิและการน าความรู๎เกี่ยวกับ การวัดและเรขาคณิตไปใช๎ในสถ านการณ์ตํางๆ  

 สถิติและความนําจะเป็น การตั้งค าถ ามท างสถิติ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การค านวณค่ าสถิติ การ
น าเสนอและแปลผลส าหรับข๎อมูลเชิงคุณภ าพและเชิงปริม าณ หลักการนับเบื้องต๎น ความนําจะเป็น การแจกแจงของ
ตัวแปรสุํม การใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสถิติและความนําจะเป็นในการอธิบ ายเหตุการณ์ตําง ๆ และชํวยในการตัดสินใจ  

 แคลคูลัส ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
และการน าความรู๎เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช๎ในสถ านการณ์ตําง ๆ 

 
 



 

หน๎าที่ ๓๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง และใช๎ความรู๎ความ

เข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอัตร าสํวน สัดสํวน และร๎อยละ และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ ในการแก๎ปัญหาในชีวิต

จริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ ในการ

แก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร และอสมการเชิงเส๎นตัว

แปรเดียว และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับคํูอันดับ กร าฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสอง และใช๎ความรู๎

ความเข๎าใจเหล่ านี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจท างเรขาคณิตและใช๎เครื่องมือ เชํน วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ างรูปเรขาคณิต ตลอดจน น าความรู๎
เกี่ยวกับการสร้ างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  

มีความรู๎ความเข๎าใจและใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่ างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ  

มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริม าตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ  
ทรงกลม และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส๎นขน าน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมคล้ าย ทฤษฎี

บทพีท าโกรัสและบทกลับ และน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการแปลงท างเรขาคณิตและน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องอัตร าสํวนตรีโกณมิติและน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง  
มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมและน าความรู๎ความเข๎าใจนี้ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา

คณิตศาสตร์  
มีความรู๎ความเข๎าใจท างสถิติในการน าเสนอข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และแปลความหมายข๎อมูล ที่เก่ียวข๎องกับ

แผนภ าพจุด แผนภ าพต๎น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ ากล างของข๎อมูล และแผนภ าพกลํอง และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจนี้ 
รวมทั้งน าสถิติไปใช๎ในชีวิตจริงโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหม าะสม  

มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความนําจะเป็นและใช๎ในชีวิตจริง 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ (ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นคณิตศาสตร)์ 
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซตและตรรกศ าสตร์เบื้องต๎น ในการสื่อส ารและสื่อความหมาย ท างคณิตศาสตร์  
เข๎าใจและใช๎หลักการนับเบื้องต๎น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูํ ในการแกป๎ัญหาและ น าความรู๎เกี่ยวกับ

ความนําจะเป็นไปใช๎  
น าความรู๎เกีย่วกับเลขยกก าลัง ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม ไปใช๎ในการแก๎ปัญหารวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย

และมูลค่ าของเงิน  
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เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล น าเสนอข๎อมูล และแปลความหมายข๎อมูล เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ  

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับนักเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์)  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซต ในการสื่อส ารและสื่อความหมายท างคณิตศาสตร์  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับตรรกศ าสตร์เบื้องต๎น ในการสื่อส าร สื่อความหมาย และอ้ างเหตุผล  
เข๎าใจและใช๎สมบัติของจ านวนจริงและพหุนาม  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอก าริทึม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเมทริกซ์  
เข๎าใจและใช๎สมบัติของจ านวนเชิงซ๎อน  
น าความรู๎เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช๎  
เข๎าใจและใช๎หลักการนับเบื้องต๎น การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมูํ ในการแกป๎ัญหาและ น าความรู๎เกี่ยวกับ

ความนําจะเป็นไปใช๎  
น าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช๎  
เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล น าเสนอข๎อมูล และแปลความหมายข๎อมูล เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ  
หาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตัวแปรสุํมที่มีการแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม และการแจก

แจงปกติ และน าไปใช๎  
น าความรู๎เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต๎นไปใช๎ 
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สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช ้

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เข๎าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์
ของ จ านวนตรรกยะ และใช๎สมบัติของ
จ า น ว น ต ร ร ก ย ะ ใ น ก า ร แ ก๎ ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๒. เข๎าใจและใช๎สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลข
ช้ี ก า ลั ง เ ป็ น จ า น วน เ ต็ มบวก ใน กา ร
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง  

๓. เข๎าใจและประยุกต์ใช๎อัตร าสํวน สัดสํวน 
และ ร๎อยละ ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  

 

๑. เข๎าใจและใช๎สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลข
ช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๒. เข๎าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช๎สมบัติของจ านวนจริง
ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง  

 
 

- ม.๔ ไม่เน้นคณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซตและตรรกศ าสตร์

เบื้องต๎น ในการสื่อส ารและสื่อความหมายท าง
คณิตศาสตร์  

ม.๔ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับเซต ในการสื่อส าร และสื่อ

ความหมายท างคณิตศาสตร์  
๒. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับตรรกศ าสตร์เบื้องต๎นในการ

สื่อส าร สื่อความหมาย และอ้ างเหตุผล  
๓. เข๎าใจจ านวนจริง และใช๎สมบัติของจ านวนจริงในการ

แก๎ปัญหา 
ม.๕ ไม่เน้นคณิตศาสตร์ 
๑. เข๎าใจความหมายและใช๎สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ 

การเท่ ากัน และการไมํเท่ ากันของจ านวนจริงในรูป
กรณฑ์และจ านวนจริง ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ  

ม.๕ เน้นคณิตศาสตร์ 
๑. เข๎าใจจ านวนเชิงซ๎อนและใช๎สมบัติของจ านวนเชิงซ๎อน

ในการแก๎ปัญหา 
๒. หารากที่ n ของจ านวนเชิงซ๎อน เมื่อ n เป็นจ านวนนับ

ที่มากกว่ า ๑  
ม.๖ ไม่เน้น/เน้น คณิตศาสตร์  ไมํมี 

 
 



 

หน๎าที่ ๔๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- ๑. เข๎าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม 
แ ล ะ ใ ช๎ พ หุ น า ม ใ น ก า ร แ ก๎ ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์  

๒. เข๎าใจและใช๎การแยกตัวประกอบของพหุ
นาม ดีกรีสองในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  

๑. เข๎าใจและใช๎การแยกตัวประกอบของพหุ
นามที่มีดีกรีสูงกว่ าสองในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์  

๒. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับฟังก์ชันก าลัง
สอง ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  

ม.๔ ไม่เน้นคณิตศาสตร์   ไมํมี 
ม.๔ เน้นคณิตศาสตร์    
๑. ใช๎ฟังก์ชันและกร าฟของฟังก์ชันอธิบ ายสถ านการณ์ที่

ก าหนด  
๒. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน 

หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน  
๓. ใช๎สมบัติของฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา 
๔. เข๎าใจลักษณะกร าฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ

ฟังก์ชันลอการิทึมและน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
ม.๕ ไม่เน้นคณิตศาสตร์   
๑. ใช๎ฟังก์ชันและกร าฟของฟังก์ชันอธิบ ายสถ านการณ์ที่

ก าหนด  
๒. เข๎าใจและน าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช๎  
ม.๕ เน้นคณิตศาสตร์    
๑. เข๎าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกร าฟของฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
ม.๖ ไม่เน้นคณิตศาสตร์ ไมํมี 
ม.๖ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. ระบุได๎ว่ าล าดับที่ก าหนดให๎เป็นล าดับลูํเข๎า หรือลูํออก  
๒. หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรม

เรขาคณิต  
๓. หาผลบวกอนุกรมอนันต์  
๔. เข๎าใจและน าความรู๎เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมไปใช๎  

 



 

หน๎าที่ ๔๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน  ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่กาหนดให้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เข๎าใจและใช๎สมบัติของการเท่ ากันและ
สมบัติ ของจ านวน เพื่อวิเคราะห์และ
แก๎ปัญหาโดยใช๎สมการเชิงเส๎นตัวแปร
เดียว 

๒. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกร าฟในการ
แก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง  

๓. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงเส๎น ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง   

- ๑. เข๎าใจและใช๎สมบัติของการไมํเท่ ากันเพื่อ
วิเคราะห์และแก๎ปัญหาโดยใช๎อสมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว  

๒. ประยุกต์ใช๎สมการก าลังสองตัวแปรเดยีว ใน
การแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๓. ประยุกต์ใช๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร 
ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  

ม.๔ ไม่เน้นคณิตศาสตร์   ไมํมี 
ม.๔ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. แก๎สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว ดีกรีไมํเกินสี่ 

และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
๒. แก๎สมการและอสมการเศษสํวนของพหุนามตัวแปรเดียว 

และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
๓. แก๎สมการและอสมการค่ าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว 

และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
๔. แก๎สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอก าริทึมและ

น าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
ม.๕ ไม่เน้น คณิตศาสตร์     
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่ าของเงินใน

การแก๎ปัญหา 
ม.๕ เน้นคณิตศาสตร์    
๑. แก๎สมการตรีโกณมิติ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 
๒. ใช๎กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก๎ปัญหา 
๓. เข๎าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณ

เมทริกซ์กับจ านวนจริง การคูณระหว่ างเมทริกซ์ และหา
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n X 
n เมื่อ n เป็นจ านวนนับท่ีไมํเกิน สาม  

๔. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ ์๒ X ๒  
๕. แก๎ระบบสมการเชิงเส๎นโดยใช๎เมทริกซ์ผกผัน และการ

ด าเนินการต ามแถว  
๖. แก๎สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไมํเกินสี่ ท่ีมีสัมประสิทธิ์

เป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช ๎ในการแก๎ปัญหา 
ม.๖ ไม่เน้น/เน้นคณิตศาสตร์    ไมํมี 



 

หน๎าที่ ๔๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค ๒.๑   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- ๑. ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม
และทร งกระบอก ใน กา ร แก๎ ปั ญห า
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๒. ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องปริม าตรของปริซึม
และทร งกระบอก ใน กา ร แก๎ ปั ญห า
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๑. ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๒. ประยุกต์ใช๎ความรู๎เรื่องปริม าตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน    ค ๒.๒   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ใช๎ความรู๎ท างเรขาคณิตและเครื่องมือ เชํน 
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู๎เกี่ยวกับ กา
รสร้ างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาใน
ชีวิตจริง  

๒. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างเรขาคณิตในการ
วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่ างรูป
เรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสาม
มิติ  

 

๑. ใช๎ความรู๎ท างเรขาคณิตและเครื่องมือ เชํน 
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้ างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน าความรู๎เกี่ยวกับ กา
รสร้ างนี้ไปประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาใน
ชีวิตจริง  

๒. น าความรู๎เกี่ยวกับสมบัติของเส๎นขน านและ 
รูปสามเหลี่ ยมไปใช๎ในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์  

๓. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการแปลงท าง
เรขาคณิตในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  

๔. เข๎าใจและใช๎สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ า
กัน ทุกประการในการแก๎ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  

๕. เข๎าใจและใช๎ทฤษฎีบทพีท าโกรัสและบท
กลับ ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง  

๑. เข๎าใจและใช๎สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่
คล้ ายกัน ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  

๒. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับอัตร าสํวน
ตรีโกณมิติ ในการแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  

๓. เข๎าใจและใช๎ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ใน
การแก๎ปัญหาคณิตศาสตร์  

 

- 

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน    ค ๒.๓   เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช ้

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- - - ม.๔ ไมํเน๎นคณิตศาสตร์  ไมมํ ี
ม.๔ เน๎นคณิตศาสตร์   
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎เกีย่วกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการ

แก๎ปัญหา 
ม.๕ ไมํเน๎น/เน๎นคณิตศาสตร์  ไมมํี 
ม.๖ ไมํเน๎น/เน๎นคณิตศาสตร์  ไมมํี 

 
สาระท่ี ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน    ค ๒.๓   เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- - - ม.๔ ไมํเน๎น/เน๎น คณติศาสตร์  ไมมํี 
ม.๕ ไมํเน๎นคณิตศาสตร์  ไมมํ ี
ม.๕ เน๎นคณิตศาสตร์   
๑. หาผลลัพธ์ของการรบวก การลบเวกเตอร ์การคูณ

เวกเตอรด์๎วยสเกล าร ์หาผลคณูเชงิสเกล าร ์และผล
คูณเชิงเวกเตอร ์ 

๒. น าความรู๎เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิตไิปใช๎ ในการ
แก๎ปัญหา 

ม.๖ ไมํเน๎น/เน๎นคณิตศาสตร์  ไมมํี 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน  ค ๓.๑   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการน าเสนอ
ข๎อมูลและแปลความหมายข๎อมูล รวมทั้งน า
สถิติไปใช๎ ในชีวิตจริงโดยใช๎เทคโนโลยีที่
เหม าะสม  

๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการน าเสนอ
ข๎อมูล และวิเคราะห์ข๎อมูลจากแผนภ าพจุด 
แผนภ าพ ต๎น – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ าก
ล างของข๎อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ 
รวมทั้ งน าสถิติ ไปใ ช๎ ในชีวิตจริ ง โดยใ ช๎
เทคโนโลยีที่เหม าะสม  

๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการน าเสนอ 
และวิเคราะห์ข๎อมูลจากแผนภ าพกลํอง และ
แปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติ ไป
ใช๎ในชีวิตจริงโดยใช๎เทคโนโลยีที่เหม าะสม  

ม.๔, ม.๕ ไมํเน๎น/เน๎น วิทยาศาสตร์  ไมํม ี
ม.๖ ไม่เน้น คณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถติิในการน าเสนอข๎อมูล 

และแปลความหมายของค่ าสถิตเิพื่อประกอบ การ
ตัดสินใจ  

ม.๖ เน้น คณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎ความรู๎ท างสถิติในการน าเสนอข๎อมูล 

และแปลความหมายของค่ าสถิติเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน   ค ๓.๒   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

  ๑. เข๎าใจเกี่ยวกับการทดลองสุํมและน าผลที่ได๎ 
ไปหาความนําจะเป็นของเหตุการณ์  

ม.๔ ไม่เน้นคณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎หลักการบวกและการคูณ การเรียง

สับเปลี่ยน และการจัดหมูํ ในการแก๎ปัญหา 
๒. หาความนําจะเป็นและน าความรู๎เกี่ยวกับ ความนําจะ

เป็นไปใช๎ 
ม.๕ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. เข๎าใจและใช๎หลักการบวกและการคูณ การเรียง

สับเปลี่ยน และการจัดหมูํ ในการแก๎ปัญหา 
๒. หาความนําจะเป็นและน าความรู๎เกี่ยวกับ ความนําจะ

เป็นไปใช๎  
ม.๖ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. หาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวแปรสุํม

ที่มกีารแจกแจงเอกรูป การแจกแจง ทวินาม และการ
แจกแจงปกติ และน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๔๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔   แคลคูลัส 
มาตรฐาน  ค ๔.๑   เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน และนาไปใช้ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

   ม.๖ เน้นคณิตศาสตร์  
๑. ตรวจสอบความตํอเนื่องของฟังก์ชันท่ีก าหนดให ๎ 
๒. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่ก าหนดให๎ และ

น าไปใช๎แกป๎ัญหา 
๓. หาปริพันธ์ไมํจ ากัดเขตและจ ากัดเขตของฟังก์ชัน

พีชคณิตที่ก าหนดให๎ และน าไปใช๎แก๎ปัญหา 



 

หน๎าที่ ๕๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา พร๎อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
จ านวนเต็ม จ านวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนเต็ม  สมบัติของการบวกและ

การคูณจ านวนเต็ม 
การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน การสร๎างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร๎างรูปเรขาคณิต 
เลขยกก าลัง ความหมายชองเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลัง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหาร

ทศนิยม เศษสํวนและการเปรียบเทียบเศษสํวน การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษสํวน ความสัมพันธ์
ระหวํางทศนิยมและเศษสํวน 

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน๎าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพด๎านหน๎า ภาพด๎านข๎าง และ
ภาพด๎านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

โดยจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได๎แกํการ
แก๎ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให๎เหตุผลและการคิดสร๎างสรรค์ 
การใช๎สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลํงข๎อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได๎ ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบและ
มีวิจารณญาณ 

การวัดผลประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.1/1 ,  ค 1.1  ม.1/ 2       
ค 2.2  ม.1/1 ,  ค 2.2  ม.1/2 

รวม   4  ตัวช้ีวัด 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
  

ศึกษา พร๎อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเตรียมความพร๎อมกํอนรู๎จักสมการ สมการและค าตอบของสมการ 

การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราสํวน สัดสํวน ร๎อยละ  
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น คูํอันดับและกราฟของคูํอันดับ กราฟและการน าไปใช๎ ความสัมพันธ์

เชิงเส๎น 
สถิติ ค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูลและการแปลความหมายข๎อมูล 



 

หน๎าที่ ๕๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได๎แกํการ
แก๎ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให๎เหตุผลและการคิดสร๎างสรรค์ 
การใช๎สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลํงข๎อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได๎ ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบและ
มีวิจารณญาณ 

การวัดผลประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ม.1/3 
ค 1.3  ม.1/1 , ค 1.3 ม.1/2 , ค 1.3 ม.1/3 
ค 3.1  ม.1/1 

รวม   5   ตัวช้ีวัด  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของอัตราสํวนและร๎อยละ อัตราสํวนสัดสํวน ร๎อยละการแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราสํวนและร๎อยละ การวัด หนํวยความยาว พ้ืนที่ การแก๎ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับพ้ืนที่   การคาดคะเน 

แผนภูมิรูปวงกลม  การอํานแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 
การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท๎อน  การหมุน 
ความเทํากันทุกประการ ความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์

กันแบบ  ด๎าน–มุม–ด๎าน   มุม–ด๎าน–มุม   ด๎าน–ด๎าน–ด๎าน    
โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี ฝึกค๎นคว๎าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา

ทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค ์

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎คณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถ
ท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสม
ตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด  รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๒/๔  มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๑  มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 มาตรฐาน ค ๕.๑  ม.๒/๑    มาตรฐาน ค ๕.๒  ม.๒/๑   

 
 



 

หน๎าที่ ๕๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์   จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ รากที่
สอง  รากท่ีสาม 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทปีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส การแก๎ปั ญหาหรือ
สถานการณ์โดยใช๎ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ 

เส๎นขนาน สมบัติของเส๎นขนาน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม–มุม–ด๎านการให๎เหตุผล
และแก๎ปัญหาโดยใช๎สมบัติของเส๎นขนานและความเทํากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 

การประยุกต์สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว  การแก๎โจทย์สมการเชิง
เส๎นตัวแปรเดียว 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี ฝึกค๎นคว๎าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค ์

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎คณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถ
ท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสม
ตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๑ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   
มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
มาตรฐาน ค ๑.๔  ม.๒/๑   
มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๒/๒    
มาตรฐาน ค ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๕๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของปริมาตรและพ้ืนที่ผิว การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก การ
หาปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม การเปรียบเทียบหนํวยปริมาตร การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร   

กราฟ  กราฟเส๎นตรง  กราฟเส๎นตรงกับการน าไปใช๎กราฟอ่ืนๆ 
ระบบสมการเชิงเส๎น สมการเชิงเส๎นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร ระบบสมการเชิง

เส๎นสองตัวแปร การแก๎ระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส๎นสองตัวแปร 
ความคล๎าย รูปที่คล๎ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล๎ายกัน  การน าไปใช๎ 
โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี ฝึกค๎นคว๎าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา

ทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค ์

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎คณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถ
ท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสม
ตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๑ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  
มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๓/๑    
มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๓/๑    
มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๓/๑   
มาตรฐาน ค ๔.๒  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๕๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของอสมการ ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การ
แก๎อสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว การแก๎โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว 

สถิติ การก าหนดประเด็น การเขียนค าถาม การก าหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
น าเสนอข๎อมูล การหาคํากลางของข๎อมูล การเลือกใช๎คํากลางของข๎อมูล การอําน การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ 

ความนําจะเป็น การทดลองสุํมและเหตุการณ์ การหาความนําจะเป็นของเหตุการณ์ การน าไปใช๎ 
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ

เลขยกก าลัง อัตราสํวนและร๎อยละ ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว สถิติ ความนําจะเป็น  
โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี ฝึกค๎นคว๎าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนา

ทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก๎ปัญหา การให๎เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า
ประสบการณ์ด๎านความรู๎ ความคดิ ทักษะกระบวนการที่ได๎ไปใช๎ในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง
สร๎างสรรค ์

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎คณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถ
ท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยและคํ านิยมที่เหมาะสม
ตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๔ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ค ๔.๒  ม.๓/๑    
มาตรฐาน ค ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ม.๓/๑    
มาตรฐาน ค ๕.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ค ๖.๑ ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๕๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา พร๎อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 
เซต เซต การด าเนินการระหวํางเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลตํางระหวํางเซต การ

แก๎ปัญหาโดยใช๎เซต  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ นิเสธของประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด๎วย

ตัวเชื่อม “และ” การเชื่อมประพจน์ด๎วยตัวเชื่อม “หรือ” การเชื่อมประพจน์ด๎วยตัวเชื่อม “ถ๎า...แล๎ว...” การเชื่อม
ประพจน์ด๎วยตัวเชื่อม “ก็ตํอเมื่อ”  

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส๎นของสิ่งของที่แตกตํางกัน
ทั้งหมด การจัดหมูํของสิ่งของที่แตกตํางกันทั้งหมด  

ความน่าจะเป็น การทดลองสุํมและเหตุการณ์ ความนําจะเป็น  
โดยจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได๎แกํการ

แก๎ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให๎เหตุผลและการคิดสร๎างสรรค์ 
การใช๎สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหลํงข๎อมูล และน าประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได๎ ไปใช๎ใน
การเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ และใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือให๎เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร์ สามารถท างานอยํางเป็นระบบ มีความรอบคอบและ
มีวิจารณญาณ 

การวัดผลประเมินผล ใช๎วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต๎องการวัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.4/1       
ค 3.2  ม.4/1 ,  ค 3.2  ม.4/2 

รวม   3  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๕๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของคูํอันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของ
ความสัมพันธ์  กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  อินเวอร์สและกราฟของ อินเวอร์สของความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ตัวอยํางฟังก์ชันและการน ากราฟไปแก๎ปัญหาบางประการ 

อัตราสํวนตรีโกณมิติและการน าไปใช๎ สามเหลี่ยมคล๎าย อัตราสํวนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ 
องศา และ ๖๐ องศา  การหาอัตราสํวนตรีโกณมิติของมุมระหวําง  ๐  องศา ถึง ๙๐ องศา โดยใช๎ตารางตลอดจน
การน าอัตราสํวนตรีโกณมิติไปใช๎ในการแก๎ปัญหาเก่ียวกับระยะทางและความสูง  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๕ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๔/๑   
มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๔/๑   
มาตรฐาน ค ๔.๑  ม.๔/๓  
มาตรฐาน ค ๔.๒  ม.๔/๔  ม.๔/๕   
   
 
 

ค าอธิบายรายวิชา(เพิ่มเติม) 

ค 31201   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  ภาคเรยีนที่ 1  เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 

          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น   ประพจน์   การเชื่อมประพจน์ และการหาค่า

ความจริงของประพจน์   การสร้างตารางค่าความจริง   สัจนิรันดร์    รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 

ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณ และคา่ความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ    สมมูลและนิเสธของประโยคที่มี

ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล     ระบบจ านวนจริง  จ านวนจริง  การเท่ากัน  การบวก  การลบ  การคูณ 

และการหารในระบบจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง  การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  สมการการไม่

เท่ากัน  ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์     ทฤษฎีจ านวน

เบื้องต้น  สมบัติของจ านวนเต็ม  สมบัติการหารลงตัว  การจ าแนกจ านวนเต็มโดยใช้สมบัติการหารลงตัว  



 

หน๎าที่ ๕๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

การจ าแนกจ านวนเต็มโดยสมบัติการหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร  จ านวนเฉพาะ  การหา ห .ร.ม. และ 

ค.ร.น. 

          โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อ

ความหมาย และการน าเสนอ 

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

ท างานอย่างมรีะบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต

ได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมเีจตคติที่ดีตอ่คณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. หาค่าความจริงของประพจน์ได้ 

๒. หารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลได้ 

๓. บอกได้ว่าการอา้งเหตุผลที่ก าหนดให้สมเหตุสมผลหรอืไม่ 

๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ  จ านวนจรงิ 

๕. น าสมบัติต่างๆเกี่ยวกับจ านวนจริงและการด าเนินการไปใช้ได้ 

๖. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ได้ 

๗. แก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ 

๘. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มสีัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มดีกรีไม่เกินสาม 

๙.  เข้าใจสมบัติของจ านวนเต็ม 

๑๐. น าสมบัติของจ านวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได้ 

 

รวมทั้งหมด   10   ผลการเรียนรู้ 

 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
ค ๓๑๒๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์  จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

                 ศกึษาความรูเ้กี่ยวกับเรื่องฟังก์ชัน  ฟังก์ชันคอมโพสิท  ฟังก์ชันอินเวอร์ส  พีชคณิตของฟังก์ชัน    

เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์    สัญลักษณ์ของเมทริกซ์ สมบัติของเมทริกซ์  ดีเทอร์มินันต์  การใช้เมทริกซ์แก้

ระบบสมการเชิงเส้น  โดยวิธีดีเทอร์มินันต์  โดยวิธีการด าเนินการตามแถวเบื้องต้น      เรขาคณิตวิเคราะห ์ 

เส้นตรง  ระยะระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  ความชันของเส้นตรง   เส้นขนาน   เส้นตั้ง

ฉาก   ความสัมพันธ์ซึ่งมกีราฟเป็นเส้นตรง   ระยะห่างระหว่างเส้นตั้งฉากกับจุด       ภาคตัดกรวย  วงกลม  

พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอร์โบลา 



 

หน๎าที่ ๕๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

         โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อ

ความหมาย และการน าเสนอ 

        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

ท างานอย่างมรีะบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต

ได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมเีจตคติที่ดีตอ่คณิตศาสตร์ 

  ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ และการด าเนินการของเมทริกซ์หาระยะห่างระหว่างจุดสอง

จุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 

๒. หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์  n × n  เมื่อ n  เป็นจ านวนเต็มไม่เกินสี่ได้ 

๓. วิเคราะห ์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ 

๔. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

    ๕. เขียนความสัมพันธ์ที่มกีราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดส่วนตา่งๆของภาคตัดกรวยให ้และ 

    เขียนกราฟของความสัมพันธ์นัน้ได้  

    ๖. น าความรูเ้รื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ใน การเขียนกราฟได้ 

    ๗. น าความรูเ้รื่องเรขาคณติวิเคราะหไ์ปใช้แก้ปัญหาได้ 

    ๘. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน และสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดใหไ้ด้ 

    ๙. น าความรูเ้รื่องฟังก์ชนัไปใช้แก้ปัญหาได้ 

  รวมทั้งหมด   ๙   ผลการเรียนรู้ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของล าดับและอนุกรม   ล าดับ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต และผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๓ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค ๔.๑  ม.๕/๔  ม.๕/๕      
มาตรฐาน ค ๔.๒  ม.๕/๖   



 

หน๎าที่ ๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของสถิติเบื้องต๎น  การเก็บรวมรวมข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นและการ
น าเสนอข๎อมูล  การหาคํากลางของข๎อมูล  อาทิ  คําเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  ฐานนิยม  และสามารถวัดการ
กระจายของข๎อมูลโดยใช๎สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บอกต าแหนํงของข๎อมูลโดยใช๎เปอร์เซ็นไทล์   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  
มาตรฐาน ค ๕.๒  ม.๕/๑   
มาตรฐาน ค ๕.๓  ม.๕/๑ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของความนําจะเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต๎นเกี่ยวกับการนับและแผนภาพต๎นไม๎อยํางงําย  
การทดลองสุํม  แซมเปิลสเปซ  เหตุการณ์  แฟคทอเรียล  การจัดเรียงสับเปลี่ยน  การจัดหมูํ  และความนําจะเป็น
ของเหตุการณ์   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ม.๖/๒      
มาตรฐาน ค ๕.๓  ม.๖/๒ 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๖๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ค ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการใช๎ความรู๎ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก๎ปัญหา การใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจการใช๎ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย การน าเสนอ และเชื่อมโยงความรู๎ตํางๆ ในคณิตศาสตร์  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๖ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ค ๖.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๖๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเองมากที่สุด  เพ่ือให๎ได๎ทั้ง
กระบวนการและความรู๎ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล๎วน าผลที่ได๎มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู๎  

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเปูาหมายที่ส าคัญ ดังนี้  
๑. เพ่ือให๎เข๎าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
๒. เพ่ือให๎เข๎าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข๎อจ ากัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  
๓. เพ่ือให๎มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค๎นคว๎าและคิดค๎นทางเทคโนโลยี  
๔. เพ่ือให๎ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหวํางวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล๎อมใน

เชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
๕. เพ่ือน าความรู๎ ความเข๎าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมและการ

ด ารงชีวิต  
๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก๎ปัญหา และการจัดการ ทักษะในการ

สื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
๗. เพ่ือให๎เป็นผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมในการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยํางสร๎างสรรค์ 
 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
  

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎กับ
กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู๎ และ
แก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยําง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล๎อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตการด ารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่ พลังงาน และ
คลื่น  
✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศ และผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  
✧ เทคโนโลยี  
● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 
ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  



 

หน๎าที่ ๖๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

● วิทยาการค านวณ เรียนรู๎เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 
 

งระบบตําง ๆ ในรํางกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของพืช การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซม และตัวอยํางโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถํายทอดพลังงาน
ในสิ่งมีชีวิต  
❖ เข๎าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของ
สารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และ
การใช๎ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  
❖ เข๎าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท าตํอวัตถุ โมเมนต์ของแรงแรงที่ปรากฏในชีวิตประจ าวัน 
สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน๎มถํวง กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถํายโอน
พลังงาน สมดุลความร๎อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟูา การตํอวงจรไฟฟูาในบ๎าน พลังงานไฟฟูา และ
หลักการเบื้องต๎นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
❖ เข๎าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบตําง ๆ แสง การสะท๎อน การหักเหของแสงและทัศนอุปกรณ์  
❖ เข๎าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข๎างข้ึน
ข๎างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก๎าวหน๎าของ
โครงการส ารวจอวกาศ  
❖ เข๎าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีผลตํอลมฟูาอากาศ การเกิดและผลกระทบของพายุฟูา
คะนอง พายุหมุนเขตร๎อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์และการใช๎ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช๎ประโยชน์ ลักษณะโครงสร๎างภายในโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน๎าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหลํงน้ าผิวดิน แหลํงน้ าใต๎ดิน 
กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย  
❖ เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือ
เลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากร
เพ่ือออกแบบและสร๎างผลงานส าหรับการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ  โดยใช๎กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง
ค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
 

❖ น าข๎อมูลปฐมภูมิเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศได๎ตามวัตถุประสงค์ 
ใช๎ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยํางงํายเพื่อชํวยในการแก๎ปัญหา 
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางรู๎เทําทันและรับผิดชอบตํอสังคม  
❖ ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาท่ีเชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการก าหนดและควบคุม
ตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐานท่ีสามารถน าไปสูํการส ารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือ
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ส ารวจตรวจสอบโดยใช๎วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม เลือกใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได๎ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย  
❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการส ารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใช๎ความรู๎
และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข๎อสรุปและสื่อสารความคิด ความรู๎ จากผลการส ารวจ
ตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎อยํางเหมาะสม  
❖ แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งท่ีจะเรียนรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่
จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการท่ีให๎ได๎ผลถูกต๎อง เชื่อถือได๎ ศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมจาก
แหลํงความรู๎ตําง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู๎อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู๎ท่ีค๎นพบ 
เมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือโต๎แย๎งจากเดิม  
❖ ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน ใช๎ความรู๎และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกยํอง และเคารพสิทธิใน
ผลงานของผู๎คิดค๎น เข๎าใจผลกระทบท้ังด๎านบวกและด๎านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ตํอส่ิงแวดล๎อมและตํอ
บริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสรา๎งชิ้นงานตามความสนใจ  
❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
❖ เข๎าใจการล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิค๎ุมกันในรํางกายของมนุษย์ 
และความผิดปกติของระบบภูมิค๎ุมกัน การใช๎ประโนชน์จากสารตําง ๆ ที่พืชสร๎างข้ึน การถํายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการที่ท าให๎เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญและผล 
ของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอตํอมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 
 

❖ เข๎าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ตําง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 
ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม  
❖ เข๎าใจชนิดของอนุภาคส าคัญท่ีเป็นสํวนประกอบในโครงสร๎างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ การจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและสมบัติตําง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงยึด
เหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และการเขียนสมการเคมี  
❖ เข๎าใจปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหวํางแรง มวลและความเรํง ผลของความเรํงที่มีตํอการ
เคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ แรงโน๎มถํวง แรงแมํเหล็ก ความสัมพันธ์ระหวํางสนามแมํเหล็กและกระแสไฟฟูา และ
แรงภายในนิวเคลียส  
❖ เข๎าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหวํางมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา 
เทคโนโลยีด๎านพลังงาน การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได๎ยิน ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข๎อง
กับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและประโยชน์ของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา  
❖ เข๎าใจการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีที่สัมพันธ์กับการ
เกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝูา
ระวัง และการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  
❖ เข๎าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ท่ีมีตํอการหมุนเวียนของอากาศ การ
หมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีตํอภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของอากาศ และการ
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หมุนเวียนของกระแสน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทร และผลตํอลักษณะลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยตําง ๆ ท่ี
มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ท่ีสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศที่ส าคัญจากแผนท่ีอากาศ และข๎อมูลสารสนเทศ  
❖ เข๎าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
 ประเภทของกาแล็กซ ีโครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก กระบวนการเกิดและการสร๎างพลังงาน 
 ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
 ความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ 
ของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือตํอการ 
ด ารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตํอโลก รวมทั้งการส ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ 
 

❖ ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง ๆ สืบค๎นข๎อมูล
จากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได๎  
❖ ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาที่อยํูบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจทางวิทยาศาสตร์ ท่ีแสดงให๎เห็นถึงการใช๎
ความคิดระดับสูงท่ีสามารถส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นควา๎ได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานท่ีมี
ทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งท่ีจะพบ เพื่อน าไปสูํการส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการส ารวจตรวจสอบตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว๎ได๎อยํางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส ารวจ
ตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบ  
❖ วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุปเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานท่ีต้ังไว๎ ให๎
ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ จัดกระท าข๎อมูลและน าเสนอข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม สื่อสาร
แนวคิด ความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
โดยมีหลักฐานอ๎างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ  
❖ แสดงถึงความสนใจ มุํงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู๎ โดยใช๎เครื่องมือและ
วิธีการที่ให๎ได๎ผลถูกต๎อง เชื่อถือได๎ มีเหตุผลและยอมรับได๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎  
❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคําในการค๎นพบความรู๎ พบค าตอบ หรอืแก๎ปัญหาได๎ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยําง
สร๎างสรรค ์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข๎อมูลอ๎างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใช๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  
❖ เข๎าใจความสัมพันธ์ของความรู๎วิทยาศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตําง ๆ และการพัฒนา
เทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  
❖ ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน ใช๎ความรู๎และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยํอง 
อ๎างอิงผลงาน ชิ้นงานท่ีเป็นผลมาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ท า
โครงงานหรือสรา๎งชิ้นงานตามความสนใจ  
❖ แสดงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 
 เสนอตัวเองรํวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปูองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
 

❖ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซ๎อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเพื่อเลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ 
ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร๎างหรือพฒันาผลงาน ส าหรับแก๎ปัญหาที่มีผลกระทบตํอสังคม โดยใช๎กระบวนการ



 

หน๎าที่ ๖๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอผลงาน เลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎
อยํางถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  
❖ ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรวบรวมข๎อมูลในชีวิต 
จริงจากแหลํงตําง ๆ และความรู๎จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช๎ สร๎างความรู๎ใหมํ เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช๎อยํางปลอดภัย มีจริยธรรม 

 



 

หน๎าที่ ๖๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน    ว ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- - ๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบนิเวศท่ีได๎จากการส ารวจ 
๒. อธิบายรูปแบบความสมัพันธ์ระหวําง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตําง ๆ ใน
แหลํงที่อยูํเดียวกัน ที่ได๎จากการส ารวจ 
 
๓. สร๎างแบบจ าลองในการอธิบายการ
ถํายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของผู๎ผลิต 
ผู๎บริโภค และผู๎ยํอยสลายสารอินทรีย์
ในระบบนิเวศ  
๕. อธิบายการสะสมสารพิษใน
สิ่งมีชีวิตในโซํอาหาร 
๖. ตระหนักถึงความสมัพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อมในระบบ
นิเวศ โดยไมํท าลายสมดลุของระบบ
นิเวศ 

   

ม. ๔ 
๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบ
โอม และยกตัวอยํางไบโอมชนิดตาํง ๆ 
๒. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายสาเหต ุและยกตัวอยําง
การเปลีย่นแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 
๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและยกตัวอยํางเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพท่ีมีผลตํอการเปลีย่นแปลงขนาด
ของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 
๔. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบท่ีมีตํอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม พร๎อมท้ังน าเสนอแนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไ๎ข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

    

 
 



 

หน๎าที่ ๖๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เปรียบเทียบรูปรําง ลักษณะ และ
โครงสร๎างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้ง
บรรยายหน๎าที่ของผนังเซลล ์เยื่อหุ๎มเซลล ์ไซ
โทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเด
รีย และคลอโรพลาสต ์ 
๒. ใช๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงศึกษาเซลล ์
และโครงสร๎างตําง ๆ ภายในเซลล ์
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางรูปรําง 
กับการท าหน๎าทีข่องเซลล ์
๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดย
เริ่มจากเซลล ์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

 

 
๕. อธิบายกระบวนการแพรํและออสโมซสิ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์และยกตัวอยําง
การแพรํและออสโมซิสในชีวิตประจ าวัน 

 
๖. ระบุปัจจัยที่จ าเป็นในการสังเคราะห์ด๎วย
แสงและผลผลติที่เกิดขึ้นจากการสงัเคราะห์
ด๎วยแสง โดยใช๎หลักฐานเชิงประจกัษ์ 

 
 

 
๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าทีข่องอวัยวะที่

เกี่ยวข๎องในระบบหายใจ 
๒. อธิบายกลไกการหายใจเข๎าและออก โดยใช๎

แบบจ าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปลีย่นแก๏ส 

๓. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจ 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรกัษา
อวัยวะในระบบหายใจให๎ท างานเป็นปกติ 

 
๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าทีข่องอวัยวะ 

ในระบบขับถํายในการก าจดัของเสียทางไต 
๕. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถําย 

ในการก าจัดของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนท่ีชํวยใหร๎ะบบ
ขับถํายท าหน๎าท่ีได๎อยํางปกต ิ

 
๖. บรรยายโครงสร๎างและหน๎าท่ีของหัวใจ 

หลอดเลือด และเลือด  
๗. อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียน

เลือด โดยใช๎แบบจ าลอง 
 

- ม.๔ 
๑. อธิบายโครงสร๎างและสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ที่
สัมพันธ์กับการล าเลียงสาร และเปรียบเทียบการ
ล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์แบบตําง ๆ 
 
๒. อธิบายการควบคุมดลุยภาพของน้ าและสารใน
เลือดโดยการท างานของไต 

 

 
๓. อธิบายการควบคุมดลุยภาพของกรด-เบสของเลือด
โดยการท างานของไตและปอด 

 
๔. อธิบายการควบคุมดลุยภาพของอุณหภูมภิายใน
รํางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล๎ามเนื้อโครงรําง 

 
๕. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนอง
ของรํางกายแบบไมํจ าเพาะ และแบบจ าเพาะตํอสิ่ง
แปลกปลอมของรํางกาย  

 



 

หน๎าที่ ๗๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ต่อ) 
มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๗. อธิบายความส าคญัของการสังเคราะห์
ด๎วยแสงของพืชตํอสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล๎อม 
๘. ตระหนักในคุณคําของพืชที่มีตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม โดยการรํวมกันปลูกและ
ดูแลรักษาต๎นไม๎ในโรงเรียนและชุมชน 
๙. บรรยายลักษณะและหน๎าท่ีของไซเลม็
และโฟลเอ็ม 
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการ
ล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 
๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศยัเพศ 
และไมํอาศัยเพศของพืชดอก 
๑๒. อธิบายลักษณะโครงสร๎างของดอกท่ีมี
สํวนท าให๎เกิดการถํายเรณ ูรวมทั้งบรรยาย 
การปฏสินธิของพืชดอก การเกดิผลและ
เมลด็ การกระจายเมลด็ และการงอกของ
เมลด็ 
๑๓. ตระหนักถึงความส าคญัของสตัว์ที่ชํวย
ในการถํายเรณูของพืชดอก โดยการไมํ
ท าลายชีวิตของสัตว์ที่ชํวยในการถาํยเรณ ู

 
 

 
๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ
เปรียบเทยีบอัตราการเต๎นของหัวใจ ขณะ
ปกติและหลังท ากิจกรรม 
๙. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมนุเวียน
เลือดให๎ท างานเป็นปกต ิ
 
๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทสํวนกลางในการ
ควบคุม การท างานตําง ๆ ของรํางกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความส าคญัของระบบ
ประสาท โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึงการปูองกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายตํอสมอง
และไขสันหลัง 

  

  
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตวัอยํางโรคหรือ
อาการที่เกิดจากความผดิปกติของระบบภมูิคุ๎มกัน 

 
๗. อธิบายภาวะภูมิคุม๎กันบกพรํองที่มีสาเหต ุมาจาก
การติดเชื้อ HIV 
 
๘. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได ๎
๙. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และยกตัวอยํางเกี่ยวกับ
การใช๎ประโยชน์จากสารตําง ๆ ที่พืชบางชนิดสร๎าง
ขึ้น 
 
๑๐. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลตํอการ
เจริญเติบโตของพืช 
๑๑. สืบค๎นข๎อมลูเกี่ยวกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และ
ยกตัวอยํางการนามาประยุกต์ใช๎ทางด๎าน
การเกษตรของพืช 

   

 
 



 

หน๎าที่ ๗๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ต่อ) 
มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

 
๑๔. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร
บางชนิดที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและ
การด ารงชีวิตของพืช 
๑๕. เลือกใช๎ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสม
กับพืชในสถานการณ์ที่ก าหนด 

 

 
๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธ์ุพืชให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของมนษุย์ 
โดยใช๎ความรูเ๎กี่ยวกับการสืบพันธุข์องพืช 
๑๗. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลย ี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช๎
ประโยชน์ดา๎นตําง ๆ 
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช โดยการน าความรูไ๎ปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

 
 

 
๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหน๎าที่ของอวัยวะ

ในระบบสืบพันธ์ุของเพศชายและเพศหญิง 
โดยใช๎แบบจ าลอง 

๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิงท่ีควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย 
เมื่อเข๎าสูํวยัหนุํมสาว 
๑๔. ตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงของ
รํางกายเมื่อเข๎าสูํวัยหนุมํสาว โดยการดูแล
รักษารํางกายและจติใจของตนเอ  

งในชํวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
๑๕. อธิบายการตกไข ํการมี
ประจ าเดือน การปฏิสนธ ิและการ
พัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก 
๑๖. เลือกวิธีการคมุก าเนิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนด 
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ตั้งครรภ ์กํอนวัยอันควร โดยการ
ประพฤติตนใหเ๎หมาะสม    

  
๑๒. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชตํอสิ่ง
เร๎าในรูปแบบตําง ๆ ที่มีผลตํอการด ารงชีวิต 
  

 



 

หน๎าที่ ๗๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

  ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง ยนี ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช๎แบบจ าลอง 
๒. อธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดยีวท่ีแอลลลีเดํนขํมแอลลลีด๎อยอยํางสมบูรณ์ 
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และค านวณอัตราสวํนการเกิดจโีนไทป์ และฟีโนไทปข์องรุํนลูก 

๔. อธิบายความแตกตํางของการแบํงเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซสิ 
๕. บอกได๎วําการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าใหเ๎กิดโรคทางพันธุกรรม พร๎อมท้ังยกตัวอยํางโรคทางพันธุกรรม 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู๎วํากํอนแตํงงานควรปรึกษาแพทย ์เพือ่ตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
ของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

๗. อธิบายการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
๘. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม โดยการเผยแพรํความรู๎ที่ได๎
จากการโต๎แย๎งทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งมีข๎อมูลสนับสนุน 
๙. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาํง ๆ 
๑๐. อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และตอํมนุษย์ 
๑๑. แสดงความตระหนักในคุณคาํและความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

   

 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๗๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางยนี การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 
๒. อธิบายหลักการถํายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด๎วยยีนที่อยูํบนโครโมโซมเพศและมัลตเิปิลแอลลลี 
๓. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอตํอการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
๔. สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางการน ามิวเทชันไปใช๎ประโยชน์ 

๕. สืบค๎นข๎อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดเีอ็นเอท่ีมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตวัอยําง ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๗๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตโุลหะ อโลหะ 
และกึ่งโลหะ โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได๎จากการสังเกตและ
การทดสอบ และใช๎สารสนเทศท่ีได๎จากแหลํงข๎อมลูตําง ๆ รวมทั้ง
จัดกลุํมธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
๒. วิเคราะหผ์ลจากการใช๎ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังส ีที่มีตํอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจและสังคม จาก
ข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
๓. ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังส ีโดยเสนอแนวทางการใช๎ธาตุอยํางปลอดภยั คุ๎มคํา 
๔. เปรียบเทียบจดุเดือด จุดหลอมเหลวของสารบรสิุทธ์ิและสาร
ผสม โดยการวัดอณุหภูม ิเขียนกราฟ แปลความหมายข๎อมูลจาก
กราฟ หรือสารสนเทศ 
 
๕. อธิบายและเปรยีบเทียบความหนาแนํนของสารบรสิุทธ์ิ
และสารผสม  
๖. ใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปรมิาตรของสารบรสิุทธ์ิและ
สารผสม 

 
๗. อธิบายเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหวํางอะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช๎แบบจ าลองและสารสนเทศ 

 
๘. อธิบายโครงสร๎างอะตอมที่ประกอบด๎วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช๎แบบจ าลอง 

   

 
๑. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก 
การกลั่นอยํางงําย โครมาโทกราฟแีบบกระดาษ การสกดัด๎วย
ตัวท าละลาย โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. แยกสารโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การกลั่นอยําง
งําย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด๎วยตัวท าละลาย 
 
๓. น าวิธีการแยกสารไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดย
บูรณาการวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร ์

 
๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิทีม่ีตํอสภาพ
ละลายได๎ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีตํอ
สภาพละลายได๎ของสาร โดยใช๎สารสนเทศ  

 
๕. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนํวยความ
เข๎มข๎นเป็นร๎อยละ ปริมาตรตํอปรมิาตร มวลตํอมวล และ
มวลตํอปริมาตร  

๖. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู๎เรื่องความ
เข๎มข๎นของสารไปใช๎ โดยยกตัวอยาํงการใช๎สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันอยํางถูกต๎องและปลอดภัย 

  

 
๑. ระบุสมบตัิทางกายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภท
พอลิเมอร ์เซรามิกส ์และวัสดผุสม โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ ์
และสารสนเทศ 
๒. ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎วสัดุประเภทพอลิเมอร ์เซรา
มิกส ์และวัสดผุสม โดยเสนอ แนะแนวทางการใช๎วัสดุอยําง
ประหยดัและคุ๎มคํา 

 
๓. อธิบายการเกิดปฏิกริิยาเคม ีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหมํของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกริิยาเคม ีโดยใช๎แบบจ าลองและสมการ
ข๎อความ 

 
๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช๎หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

 
๕. วิเคราะห์ปฏิกริิยาดูดความร๎อน และปฏิกริิยาคายความร๎อน 
จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร๎อนของปฏิกิริยา 

 
๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกริิยาของเบสกับโลหะ 
โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม ๎
การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด๎วยแสง โดยใช๎สารสนเทศ 
รวมทั้งเขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยาดังกลําว  



 

หน๎าที่ ๗๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  (ตํอ) 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 
๙. อธิบายและเปรยีบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนีย่ว
ระหวํางอนุภาค และการเคลื่อนทีข่องอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๏ส โดยใช๎แบบจ าลอง 
๑๐. อธิบายความสมัพันธ์ระหวํางพลังงานความร๎อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช๎หลกัฐานเชิงประจักษ์และ
แบบจ าลอง 

  

  
๗. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม และยกตัวอยํางวิธีการปูองกันและแก๎ปัญหาที่เกิด
จากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน จากการสืบค๎นข๎อมูล 
๘. ออกแบบวิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับปฏิกิรยิาเคม ีโดยบรูณาการวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลย ีและวิศวกรรมศาสตร ์ 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
 ๑. ระบุวําสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยูํในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคม ี

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุํมหมอก 

๓. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว  
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
๕. ระบุหมูํและคาบของธาต ุและระบุวําธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุํมธาตุแทรนซิชัน จากตาราง

ธาตุ 
๖. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟูา การให๎และรับอิเล็กตรอนระหวํางธาตุในกลุํมโลหะกับอโลหะ 
๗. สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอตัวอยาํงประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรเีซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน 

๘. ระบุวําพันธะโคเวเลนตเ์ป็นพันธะเดี่ยว พันธะคูํ หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคูํอิเล็กตรอนระหวํางอะตอมคูํรํวมพันธะ จาก
สูตรโครงสร๎าง 

 

 



 

หน๎าที่ ๗๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
 ๙. ระบุสภาพข้ัวของสารที่โมเลกลุประกอบด๎วย ๒ อะตอม  

๑๐. ระบสุารที่เกดิพันธะไฮโดรเจนได๎จากสูตรโครงสร๎าง 
๑๑. อธิบายความสมัพันธ์ระหวํางจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวํางโมเลกลุตามสภาพข้ัวหรือการเกดิพันธะไฮโดรเจน 
๑๒. เขียนสตูรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
๑๓. ระบุวําสารเกดิการละลายแบบแตกตัวหรือไมํแตกตัว พร๎อมให๎เหตุผลและระบุวําสารละลายทีไ่ด๎เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
หรือนอนอิเล็กโทรไลต ์
๑๔. ระบสุารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนวําอิ่มตัวหรือไมํอิ่มตัวจากสูตรโครงสร๎าง 
๑๕. สืบค๎นข๎อมลูและเปรียบเทียบสมบัต ิทางกายภาพระหวาํงพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอรช์นิดนั้น 

๑๖. ระบสุมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสรา๎งของสารประกอบอินทรีย์ 
๑๗. อธิบายสมบตัิการละลายในตวัท าละลายชนิดตําง ๆ ของสาร 
๑๘. วิเคราะห์และอธิบายความสมัพันธ์ระหวํางโครงสรา๎งกับสมบตัเิทอร์มอพลาสติกและเทอรม์อเซตของพอลิเมอร ์และ
การน าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์ 

๑๙. สืบค๎นข๎อมลูและน าเสนอผลกระทบของการใช๎ผลติภณัฑ์พอลิเมอร์ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมแนวทาง
ปูองกันหรือแก๎ไข 
๒๐. ระบสุูตรเคมีของสารตั้งต๎น ผลิตภณัฑ ์และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิรยิาเคม ี

๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว อุณหภูม ิและตัวเรํงปฏิกริิยา ที่มีผลตํออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี 
๒๒. สืบค๎นข๎อมลูและอธิบายปัจจยัที่มีผลตํออัตราการเกดิปฏิกริิยาเคมีที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือใน
อุตสาหกรรม 
๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิรยิารีดอกซ ์
๒๔. อธิบายสมบตัิของสารกัมมันตรังส ีและค านวณครึ่งชีวิตและปรมิาณของสารกัมมันตรังส ี
๒๕. สืบค๎นข๎อมลูและน าเสนอตัวอยํางประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังส ี       

 

 



 

หน๎าที่ ๗๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 
๑. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความดันอากาศกับ

ความสูงจากพ้ืนโลก  

 
๑. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถทุี่เป็นผลของแรงลัพธ์ท่ีเกดิ
จากแรงหลายแรงท่ีกระท าตํอวัตถใุนแนวเดียวกันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงท่ีกระท าตํอวัตถุในแนวเดยีวกนั 
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วยวิธี ที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยทีม่ผีลตํอความดันของของเหลว 
๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าตํอวัตถุ ในของเหลว 
๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๗. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มผีลตํอขนาดของแรงเสียดทาน  
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระท า
ตํอวัตถ ุ
๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎เรื่องแรงเสียดทานโดย
วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่ม
แรงเสียดทานท่ีเป็นประโยชน์ตํอการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๑๐. ออกแบบการทดลองและทดลองด๎วยวิธี ที่เหมาะสมใน
การอธิบายโมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยูํในสภาพสมดลุตํอ
การหมุน และค านวณโดยใช๎สมการ M = Fl 

  

 



 

หน๎าที่ ๗๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 ๑๑. เปรียบเทียบแหลํงของสนามแมํเหล็ก สนามไฟฟูา และ

สนามโนม๎ถํวง และทิศทางของแรงท่ีกระท าตํอวัตถุที่อยูํในแตํ
ละสนามจากข๎อมลูที่รวบรวมได ๎ 
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงแมํเหล็ก แรงไฟฟูาและแรงโนม๎
ถํวงที่กระท าตํอวัตถุ 
๑๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาํงขนาดของแรงแมํเหล็ก 
แรงไฟฟูา และแรงโน๎มถํวงที่กระท าตํอวัตถุท่ีอยูํในสนามนั้น 
ๆ กับระยะหํางจากแหลํงของสนามถึงวัตถุจากข๎อมูลที่
รวบรวมได ๎
๑๔. อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช๎สมการ  
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๗๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

 ๑. วิเคราะห์และแปลความหมายข๎อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเรํงของวัตถุ 

๒. สงัเกตและอธิบายการหาแรงลพัธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูํในระนาบเดียวกันท่ีกระท าตํอวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวม
แบบเวกเตอร ์
๓. สังเกต วิเคราะห ์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความเรํงของวัตถุกับแรงลัพธ์ท่ีกระท าตํอวัตถุและมวลของวัตถ ุ

๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิรยิาระหวํางวัตถุคูํหนึ่ง ๆ 
๕. สังเกตและอธิบายผลของความเรํงที่มีตํอการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถ ุได๎แก ํการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล ์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสัน่ 
๖. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายแรงโนม๎ถํวงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตําง ๆ รอบโลก 

  
๗. สังเกตและอธิบายการเกดิสนามแมํเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟูา 
๘. สังเกตและอธิบายแรงแมํเหล็กที่กระท าตํออนุภาคที่มปีระจไุฟฟูาที่เคลื่อนที่ในสนามแมํเหล็ก และแรงแมํเหล็กท่ี
กระท าตํอลวดตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟูาผํานในสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของมอเตอร ์
๙. สังเกตและอธิบายการเกดิอีเอม็เอฟ รวมทั้งยกตัวอยํางการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
๑๐. สืบค๎นข๎อมลูและอธิบายแรงเข๎มและแรงอํอน  

     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๘๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น 
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. วิเคราะห ์แปลความหมายข๎อมลู และค านวณปริมาณ
ความร๎อนที่ท าให๎สสารเปลี่ยนอณุหภูมิและเปลี่ยน
สถานะ โดยใช๎สมการ และ  

๒. ใช๎เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอณุหภูมิของสสาร 
๓. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของ

สสารเนื่องจากได๎รับหรือสญูเสียความร๎อน 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎ของการหดและ

ขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอ๎น โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรูม๎า
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

๕. วิเคราะหส์ถานการณ์การถํายโอนความร๎อนและ
ค านวณปรมิาณความร๎อนที่ถํายโอนระหวํางสสารจน
เกิดสมดุลความร๎อนโดยใช๎สมการ Qสูญเสีย = Q
ได๎รับ 

๖. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการถํายโอนความร๎อนโดย
การน าความร๎อน การพาความร๎อน การแผํรังสีความ
ร๎อน 

๗. ออกแบบ เลือกใช๎ และสร๎างอปุกรณ ์เพื่อแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช๎ความรูเ๎กี่ยวกบัการถํายโอนความ
ร๎อน 

 

๑. วิเคราะหส์ถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังที่
เกิดจากแรงท่ีกระท าตํอวัตถ ุโดยใช๎สมการ W = Fs และ 
P = จากข๎อมูลทีร่วบรวมได ๎

๒. วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอยํางงํายจากข๎อมลูที่
รวบรวมได ๎

๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎ของเครื่องกลอยํางงําย โดย
บอกประโยชน์และการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

๔. ออกแบบและทดลองด๎วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจัจัย
ที่มีผลตํอพลังงานจลน ์และพลังงานศักย์โน๎มถํวง 

๕. แปลความหมายข๎อมูลและอธบิายการเปลี่ยนพลังงาน
ระหวํางพลังงานศักย์โนม๎ถํวงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถ ุมีคําคงตัวจากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎

๖. วิเคราะหส์ถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถําย
โอนพลังงานโดยใช๎กฎการอนรุักษพ์ลังงาน 

  

๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย ์กระแสไฟฟูา และ
ความต๎านทาน และค านวณปริมาณที่เกี่ยวข๎องโดยใช๎สมการ V = 
IR จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

๒. เขียนกราฟความสมัพันธ์ระหวาํงกระแสไฟฟูาและความตําง
ศักย์ไฟฟูา  

๓. ใช๎โวลต์มิเตอร ์แอมมิเตอร์ในการวัดปรมิาณทางไฟฟูา 
๔. วิเคราะห์ความตํางศักยไ์ฟฟูาและกระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอ

ตัวต๎านทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรมและ
ขนาน 

๖. บรรยายการท างานของช้ินสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยาํงงํายในวงจรจาก
ข๎อมูลที่รวบรวมได ๎

๗. เขียนแผนภาพและตํอช้ินสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยาํงงํายในวงจรไฟฟูา 
๘. อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟูาโดยใช๎สมการ W = Pt รวมทัง้

ค านวณคําไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน  
๙. ตระหนักในคุณคําของการเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาโดยน าเสนอ

วิธีการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและปลอดภัย 
 

  

 
 



 

หน๎าที่ ๘๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

  ๑๐. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสํวนประกอบของ
คลื่น 

๑๑. อธิบายคลื่นแมเํหล็กไฟฟูาและสเปกตรัมคลื่นแมเํหล็กไฟฟูาจาก
ข๎อมูลที่รวบรวมได ๎ 

๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาโดย
น าเสนอการใช๎ประโยชน์ในด๎านตาํง ๆ และอันตรายจากคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 

๑๓. ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองด๎วยวิธีท่ีเหมาะสมใน
การอธิบายกฎการสะท๎อนของแสง 

๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากกระจก
เงา 

๑๕. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสที่แตกตํางกัน 
และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผํานปริซึมจาก
หลักฐาน เชิงประจักษ ์ 

๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจากเลนส์
บาง 

๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการท างานของทัศน
อุปกรณ์จากข๎อมลูที่รวบรวมได ๎

๑๘.เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพของทัศน
อุปกรณ์และเลนสต์า 

๑๙. อธิบายผลของความสวํางที่มตีํอดวงตาจากข๎อมลูที่ไดจ๎ากการ
สืบค๎น 

๒๐. วัดความสวาํงของแสงโดยใช๎อุปกรณ์วัดความสวํางของแสง  
๒๑. ตระหนักในคณุคําของความรูเ๎รื่อง ความสวํางของแสงท่ีมีตํอ

ดวงตา โดยวเิคราะห์สถานการณป์ัญหาและเสนอแนะการจัดความ
สวํางให๎เหมาะสมในการท ากิจกรรมตําง ๆ 

 



 

หน๎าที่ ๘๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

 ๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร ์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงานท่ีปลดปลํอย
ออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 

๒. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมทั้งสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่นามาแก๎ปญัหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงานโดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพและความคุ๎มคํา
ด๎านคําใช๎จําย 

๓. สังเกต และอธิบายการสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
๔. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาต ิการสั่นพ๎อง และผลที่เกิดขึน้จากการสั่นพ๎อง 
๕. สังเกต และอธิบายการสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสยีง 

 

๖. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหวาํงความเข๎มเสยีงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับเสียงท่ีมีตํอ
การไดย๎ินเสียง 

๗. สังเกต และอธิบายการเกดิเสยีงสะท๎อนกลับ บีต ดอปเพลอร ์และการสั่นพ๎องของเสียง 
๘. สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางการน าความรู๎เกี่ยวกับเสียงไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
๙. สังเกต และอธิบายการมองเหน็สีของวัตถุและความผดิปกติในการมองเห็นสี  
๑๐. สังเกต และอธิบายการท างานของแผํนกรองแสงส ีการผสมแสงสี การผสมสารส ีและการน าไปใช๎ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๑๑. สืบค๎นข๎อมลูและอธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาสํวนประกอบคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และหลักการท างานของอุปกรณ์บาง

ชนิดที่อาศัย คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา  
๑๒. สืบค๎นข๎อมลูและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศยัคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบการ

สื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล   

 

 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๘๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓    สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน  ว ๓.๒    เข้าใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

   
๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยแรงโน๎มถํวง

จากสมการ  
F = (Gm1m2)/r2 

 
๒. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดฤด ูและการเคลื่อนที่ปรากฏของ

ดวงอาทิตย์  
 

๓. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดข๎างขึ้นข๎างแรม การเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 

 
๔. อธิบายการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอยําง

ความก๎าวหน๎าของโครงการส ารวจอวกาศ จากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๘๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

  ๑. อธิบายการก าเนิดและการเปลีย่นแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภมูิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความสมัพันธ์ระหวํางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซ ี
รวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
๓. อธิบายโครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก และระบุต าแหนํงของระบบสุรยิะพร๎อม
อธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช๎างเผือกของคนบนโลก 
๔. อธิบายกระบวนการเกดิดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูม ิขนาด จากดาวฤกษ์กํอน
เกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
๕. ระบุปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของ ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ์ 
๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางส ีอุณหภูมผิิว และสเปกตรมัของดาวฤกษ์ 
๗. อธิบายล าดับวิวัฒนาการทีส่ัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น และวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ์ 

๘. อธิบายกระบวนการเกดิระบบสุริยะ และการแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอื้อตํอการด ารงชีวิต 
๙. อธิบายโครงสร๎างของดวงอาทิตย ์การเกดิลมสุรยิะ พายุสุริยะ และสบืค๎นข๎อมูล วิเคราะห ์น าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับผลของลมสรุิยะ และพายสุุริยะที่มีตํอโลกรวมทั้งประเทศไทย 

๑๐. สืบค๎นข๎อมลู อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช๎กล๎องโทรทรรศนใ์นชํวงความยาวคลื่นตําง ๆ ดาวเทียม 
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู๎ทางดา๎นเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

 
 

 
 

 
 



 

หน๎าที่ ๘๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการแบํงช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทยีบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแตลํะชั้น 

๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลตํอการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของลมฟูา
อากาศ จากข๎อมูล ที่รวบรวมได ๎

๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟูาคะนองและพายุหมุนเขต
ร๎อน และผลที่มตีํอสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล๎อม รวมทั้งน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนใหเ๎หมาะสมและปลอดภัย 

๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอยาํงงํายจากขอ๎มูล
ที่รวบรวมได 

๕. ตระหนักถึงคุณคําของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช๎ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 

๖. อ ิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
จากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎

๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบตัิตนภายใต๎การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 

๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัต ิและการใช๎ประโยชน ์รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ ์จากข๎อมูลที่รวบรวมได ๎

๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ ์โดยน าเสนอแนว
ทางการใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

๓. เปรียบเทียบข๎อดีและข๎อจ ากดัของพลังงานทดแทนแตํละประเภทจากการรวบรวม
ข๎อมูลและน าเสนอแนวทางการใช๎พลังงานทดแทน ที่เหมาะสมในท๎องถิ่น 

๔. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร๎างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากข๎อมูลที่
รวบรวมได ๎

๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยูํกับที่ การกรํอน และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจ าลอง รวมทั้งยกตัวอยํางผลของกระบวนการดังกลําวที่ท าใหผ๎วิโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

๖. อธิบายลักษณะของช้ันหน๎าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมทั้ง
ระบุปัจจยัที่ท าให๎ดินมลีักษณะและสมบตัิแตกตาํงกัน 

๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช๎เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนว
ทางการใช๎ประโยชน์ดินจากข๎อมลูสมบัติของดิน 

๘. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหลํงน้ าผิวดินและแหลํงน้ าใตด๎ิน จากแบบจ าลอง 
๙. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายการใช๎น้ า และน าเสนอแนวทางารใช๎น้ าอยํางยั่งยืนใน

ท๎องถิ่นของตนเอง 
๑๐. สร๎างแบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการเกดิและผลกระทบของน้ าทํวม การกัดเซาะ

ชายฝั่ง ดินถลํม หลุมยุบ แผํนดินทรุด 
 

 

 
 



 

หน๎าที่ ๘๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
  ๑. อธิบายการแบํงช้ันและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลที่สนับสนุน 

๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณ ี
๓. ระบุสาเหต ุและอธิบายรูปแบบแนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพนัธ์กับการเคลื่อนที่ของ แผํนธรณ ีพร๎อมยกตัวอยําง

หลักฐาน ทางธรณีวิทยาที่พบ 
๔. อธิบายสาเหต ุกระบวนการเกดิภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสีย่งภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูา

ระวังและการปฏิบตัิตนให๎ปลอดภยั 
๕. อธิบายสาเหต ุกระบวนการเกดิ ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นท่ีเสีย่งภัย 

ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัตตินให๎ปลอดภัย 

๖. อธิบายสาเหต ุกระบวนการเกดิ และผลจากสึนามริวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการ
เฝูาระวังและการปฏิบตัิตนให๎ปลอดภัย 

๗. อธิบายปัจจัยส าคญัที่มีผลตํอการไดร๎ับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตํางกันในแตํละบริเวณของโลก 

๘. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็นผลมาจากความแตกตํางของความกดอากาศ 
๙. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
๑๐. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู และผลที่มตีํอภูมิอากาศ 
๑๑. อธิบายปัจจัยที่ท าให๎เกิดการหมุนเวียนของน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าผิวหน๎าใน

มหาสมุทร 
๑๒. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทรที่มตีํอลักษณะภมูิอากาศ ลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิต 

และสิ่งแวดล๎อม 
๑๓. อธิบายปัจจัยที่มผีลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร๎อมท้ังน าเสนอแนวปฏิบตัิเพื่อลดกจิกรรมของมนุษย ์ที่

สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
๑๔. แปลความหมายสัญลักษณล์มฟูาอากาศ ที่ส าคัญจากแผนที่อากาศ และน าข๎อมลูสารสนเทศตําง ๆ มาวางแผนการ

ด าเนินชีวิต ให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟูาอากาศ 
 



 

หน๎าที่ ๘๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและ
วิเคราะหส์าเหตุหรือปัจจัยทีส่ํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย ี

๒. ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม 
วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดทีเ่กี่ยวข๎องกับปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ 
และตดัสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทางการ
แก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ วางแผนและด าเนินการแก๎ปญัหา 

๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอ๎บกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อม
ทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขและน าเสนอผลการ
แก๎ปญัหา 

๕. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อแก๎ปัญหาได๎อยําง
ถูกต๎อง เหมาะสมและปลอดภัย 

๑. คาดการณ์แนวโน๎มเทคโนโลยทีี่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุ
หรือปัจจัยทีส่ํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและ
วิเคราะห ์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลอืกใช๎เทคโนโลย ีโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

๒. ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมลูและแนวคิดที่เกีย่วข๎องกับปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ และตดัสินใจ
เลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู ํน าเสนอ
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ วางแผนขั้นตอนการท างาน
และด าเนินการแก๎ปญัหาอยํางเป็นขั้นตอน 

๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น 
ภายใต๎กรอบ 

๕. เงื่อนไข พร๎อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผล
การแก๎ปัญหาใช๎ความรู ๎และทักษะเกี่ยวกับวัสด ุอุปกรณ ์เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานได๎
อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย 

๑. วิเคราะหส์าเหต ุหรือปัจจัยทีส่งํผลตํอการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร ์หรือคณติศาสตร ์เพื่อเป็นแนวทางการ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 

๒. ระบุปัญหาหรือความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่น เพื่อพัฒนา
งานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมลูและ
แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎องด๎าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๓. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ และตดัสินใจ
เลือกข๎อมูลที่จ าเป็นภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู ํน าเสนอ
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย วางแผนขั้นตอน การท างานและด าเนินการแก๎ปญัหา
อยํางเป็นขั้นตอน 

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห ์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือ
ข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต ๎กรอบเงื่อนไข พร๎อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแกป๎ัญหา 

๕. ใช๎ความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับวัสด ุอุปกรณ ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ให๎ถูกต๎องกับลกัษณะของงาน และปลอดภัย 
เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 

 

 



 

หน๎าที่ ๘๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

๑. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลย ีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร ์หรือคณิตศาสตร ์รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตํอมนุษย ์สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลย ี

๒. ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมลูและ
แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการ
แก๎ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต๎องด๎านทรัพย์สินทางปัญญา 

๓. ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ และตดัสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น
ภายใต๎เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช๎ซอฟต์แวร ์ชํวยในการออกแบบ วางแผน
ขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา 

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห ์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น
ภายใต๎กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน าเสนอผลการแก๎ปัญหา 
พร๎อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาตํอยอด 

๕. ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์
และเทคโนโลยีที่ซับซ๎อนในการแกป๎ัญหาหรือพัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

๑. ประยุกต์ใช๎ความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตาํง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ
ท าโครงงานเพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๘๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
อธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงําย เพื่อแก๎ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร ์

๓. รวบรวมข๎อมูลปฐมภูม ิประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูล 
และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโ์ดยใช๎ซอฟต์แวร ์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย ใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูล
ตามข๎อก าหนดและข๎อตกลง 

๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปญัหา 
หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมทีใ่ช๎ตรรกะและฟังก์ชันในการ
แก๎ปัญหา 

๓. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีการสือ่สาร เพื่อประยุกต์ใช๎งาน
หรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น 

๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีความรับผดิชอบ 
สร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํผลงาน 

๑. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยํางสร๎างสรรค ์
๒. รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข๎อมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงค ์โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

๓. ประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล วิเคราะหส์ื่อและผลกระทบจาก
การให๎ขําวสารที่ผิด เพื่อการใช๎งานอยํางรู๎เทําทัน 

๔. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย และมคีวามรับผิดชอบตํอ
สังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ใช๎ลิขสิทธิ์ของ
ผู๎อื่นโดยชอบธรรม 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
๑. ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมี

การบูรณาการกับวิชาอื่น อยํางสรา๎งสรรค ์และเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง 

 

๑. รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล และใช๎ความรู ๎ด๎านวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์สื่อดิจิทัล เทคโนโลยสีารสนเทศในการแก๎ปญัหา
หรือเพิ่มมลูคําให๎กับบริการหรือผลิตภณัฑ์ที่ใช๎ ในชีวิตจริง
อยํางสร๎างสรรค ์

 

๑. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบํงปันข๎อมูล
อยํางปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๙๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษา สืบค๎นข๎อมูล  ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์  และสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับลักษณะของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  เปรียบเทียบสํวนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
ทดลองและอธิบายหน๎าที่ของสํวนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร
ผํานเซลล์ โดยการแพรํและออสโมซิส ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช และ
อธิบายวําแสงคลอโรฟิลล์ แก๏ส คาร์บอนไดออกไซด์  แก๏ส คาร์บอนไดออกไซด์  น้ า และปัจจัยที่  จ าเป็นต๎องใช๎ใน
การสังเคราะห์ด๎วยแสง ผลที่ได๎จากการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
ของพืชตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  กลุํมเซลล์ที่เกี่ยวข๎องกับการล าเลียงน้ าของพืช โครงสร๎างที่เกี่ยวกับระบบ
ล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  โครงสร๎างของดอกท่ีเกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของพืชดอกและแบบอาศัยเพศของพืช  โดยใช๎สํวนตํางๆ ของพืชเพ่ือชํวยในการขยายพันธุ์  การตอบสนองของ
พืชตํอแสง น้ าและการสัมผัส  หลักการและผลของการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์เพ่ิม
ผลผลิตของพืชและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุํม โดยใช๎เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็น
เกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารในแตํละกลุํม  สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร  โดยใช๎แบบจ าลองการ
จัดเรียงอนุภาคของสาร สมบัติความเป็นกรด เบสของสารละลาย ตรวจสอบคํา pH ของสารละลายและน าความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์  วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข๎มข๎นเป็นร๎อยละ การน าความรู๎เกี่ยวกับสารละลายไปใช๎ประโยชน์  
การเปลี่ยนแปลงสมบัติ   

โดยใช๎กระบวนการแบบสอนพุทธวิธี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ
ตรวจสอบ การท างานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
อภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถ  
ตัดสินใจและน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืนและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
ถูกต๎อง เห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น เห็นคุณคําและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่น ประเทศและสังคมโลก 
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ม.๑/๑๒  ม.๑/๑๓     
มาตรฐาน ว ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   
มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓     
มาตรฐาน  ว ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
มาตรฐาน ว ๘.๑  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 
 

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๙๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษา  สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์  และสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับมวลและพลังงานของ
สาร  เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร  ปริมาณ 
สเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  อุณหภูมิและการ
วัดอุณหภูมิ  การถํายโอนความร๎อนและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  การดูดกลืน การคายความร๎ อนโดยการแผํรังสี 
สมดุลความร๎อนและผลของความร๎อนตํอการขยายตัวของสาร  องค์ประกอบและการแบํงชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิว
โลก ความสัมพันธ์ระหวําง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลตํอปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศ  การเกิด
ปรากฏการณ์ทางลมฟูาอากาศที่มีผลตํอมนุษย์   การแปลความหมายข๎อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟูา
อากาศตํอการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มี ผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวํโอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร๎อน รูโหวํโอโซน และ ฝนกรด ที่มีตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การ
ส ารวจตรวจสอบ การท างานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์  สังเคราะห์
และการอภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถ  
ตัดสินใจและน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืนและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
ถูกต๎องเห็นคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น เห็นคุณคําและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสามารถใช๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่น ประเทศและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
มาตรฐาน ว ๖.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
มาตรฐาน ว ๘.๑  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           

 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 21181   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน และวอเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น  การแก๎ปัญหาให๎
ผู๎อ่ืนเข๎าใจ การวางแผนและด าเนินการแก๎ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล และระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น การใช๎
ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์ 



 

หน๎าที่ ๙๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวบสอบ การสื บค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรูไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๕ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว ๘.๑ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 21182   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ภาคเรียนที่  2 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

ศึกษาการออกแบบอัลกอรอทึมที่ใช๎แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรืออธิบายการท างาน การออกแบบ
และเขียนโปรมแกรมอยํางงําย ข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล การน าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ การใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย การใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูลตามข๎อก าหนด 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๔ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว ๘.๒ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4  (วิทยาการค านวณ) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของโครงสร๎างและการท างานของระบบยํอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดระบบ
หายใจ   ระบบขับถําย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบ
ตํางๆ ของ มนุษย ์พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองตํอสิ่งเร๎าภายนอกและภายใน หลักการและผลของการ
ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์ ทดลองสารอาหารในอาหารมีปริมาณ
พลังงานและสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  ผลของสารเสพติดตํอระบบตํางๆ ของรํางกาย  

องค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบการเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่ง
โลหะและธาตุกัมมันตรังสี  หลักการแยกสารด๎วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟี 
ทดลองการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลตํอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารตํางๆ  ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม  การใช๎สารเคมีอยํางถูกต๎อง ปลอดภัย วิธีปูองกันและแก๎ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช๎สารเคมี ทดลอง



 

หน๎าที่ ๙๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระท าตํอวัตถุแรงลัพธ์ที่กระท าตํอวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่
ด๎วยความเร็วคงตัว ทดลองการสะท๎อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสวํางที่มีตํอมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
ทดลองการดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม ทดลอง สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การ
เรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖     
มาตรฐาน ว ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  
มาตรฐาน ว ๓.๒   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔     
มาตรฐาน ว ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
มาตรฐาน ว ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓     

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการส ารวจ ทดลองลักษณะของชั้นหน๎าตัดดิน สมบัติของดิน กระบวนการเกิดดินการใช๎
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน ทดลองเลียนแบบกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน 
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแรํ กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถํานหิน หินน้ ามัน 
ส ารวจลักษณะแหลํงน้ าธรรมชาติ  การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์แหลํงน้ าในท๎องถิ่น ทดลองเลียนแบบการเกิด
แหลํงน้ าบนดิน แหลํงน้ าใต๎ดิน กระบวนการผุพังอยูํกับท่ี การกรํอน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของ 
กระบวนการ สร๎างแบบจ าลองและ อธิบายโครงสร๎างและองค์ประกอบของโลก 

การตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ สร๎างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได๎และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  รวบรวมข๎อมูล จัดกระท าข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ประเมินความ
สอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน  สร๎างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ สร๎างค าถามที่น าไปสูํการส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง  
บันทึกผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม ทดลอง สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การ
เรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  



 

หน๎าที่ ๙๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๖.๑  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 
มาตรฐาน ว ๘.๑  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   
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 22181   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

ศึกษาการคาดการณ์แนวโน๎มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยี 
ปัญหาหรือความต๎องการในชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ าเป็น แนวทางการ
แก๎ปัญหาให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ การวางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น การน าเสนอผลการแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่อง กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 22182   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช๎แนวคิดเชิงค านวณ การออกแบบและเขียนโปรมที่ใช๎ตรรกะและฟังก์ชั่น
ในการแก๎ปัญหา การอภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4   (วิทยาการค านวณ) 

 



 

หน๎าที่ ๙๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญลักษณะของโครโมโซมที่มีหนํวยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส ความส าคัญของสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ
ของยีนและโครโมโซม ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในท๎องถิ่นที่ท าให๎สิ่งมีชีวิตด ารงชี วิตอยูํได๎อยํางสมดุลผล
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล๎อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตํอการด ารงชีวิต
ของมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 

ส ารวจระบบนิเวศตํางๆ ในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ของการถํายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซํอาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน และ
ความส าคัญที่มีตํอระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหา
สิ่งแวดล๎อมทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น แนวทางในการแก๎ไขปัญหา แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหาการมีสํวนรํวมในการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน ความเรํงและผลของแรงลัพธ์ที่ท าตํอวัตถุ  ทดลองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหวํางวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระท าตํอวัตถุ ความแตกตํางระหวํางแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ 
วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค๎ง 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม ทดลอง สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การ
เรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖     
มาตรฐาน ว ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  
มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓ /๓  ม.๓ /๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
มาตรฐาน ว ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓     
มาตรฐาน ว ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๙๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน๎มถํวง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์
ระหวํางปริมาณ ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์ กระแสไฟฟูา ความต๎านทาน ค านวณพลังงานไฟฟูาของ
เครื่องใช๎ไฟฟูา การตํอวงจรไฟฟูาในบ๎านอยํางถูกต๎องปลอดภัยและประหยัด ตัวต๎านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ
ทดลองตํอวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎นที่มีรานซิสเตอร์ ความสัมพันธ์ระหวํางดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาว
เคราะห์อ่ืนๆ และผลที่เกิดขึ้นตํอสิ่งแวดล๎อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ 
ต าแหนํงของกลุํมดาว ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช๎ส ารวจอวกาศ วัตถุ ท๎องฟูา สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิการเกษตรและการสื่อสาร 

การตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ สร๎างสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได๎และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี   เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  รวบรวมข๎อมูล จัดกระท าข๎อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ประเมินความ
สอดคล๎องของประจักษ์พยานกับข๎อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย๎งกับสมมติฐาน  สร๎างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ สร๎างค าถามที่น าไปสูํการส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง 
บันทึกผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและผลของโครงงานหรือชิ้นงาน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม ทดลอง สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การ
เรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕     
มาตรฐาน ว ๗.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓     
มาตรฐาน ว ๗.๒  ม.๓/๑  
มาตรฐาน ว ๘.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๖  ม.๓/๗ ม.๓/๘  ม.๓/๙    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๙๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 23181   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่  1  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 
ศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์

ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ปัญหาหรือความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา วิเคราะห์ข๎อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข๎อมูล 
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎ อ่ืนเข๎าใจ วางแผนขั้นตอน การท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา การทดสอบ การ
ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นการน าเสนอผลการแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎
และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๕ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ๘.๑ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 23182   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่  2 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน การรวบรวมข๎อมูล การประมวลผล ประเมินผล 
การน าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศโดยซอฟต์แวร์ หรือการบริการบนอินเตอร์เน็ต การประเมินความนําเชื่อถือของ
ข๎อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให๎ขําวสารที่ผิด การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่นโดยชอบธรรม 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ๘.๑ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ( วิทยาการค านวณ) 

 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๙๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองเกี่ยวกับไขมันและน้ ามัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ การทดสอบ
สารอาหารซึ่งจัดเป็นสารชีวโมเลกุล ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล การก าเนิดปิโตรเลียม
และแหลํงปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการกลั่นปิโตรเลียม แก๏สธรรมชาติ น้ ามันดิบ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ที่นามาเป็นเชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวันชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ศึกษาชนิดสมบัติและ
ประโยชน์ของพลาสติก เส๎นใย ยาง รวมทั้งมลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการปูองกัน ศึกษาความก๎าวหน๎าของ
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และความก๎าวหน๎าทางนาโนเทคโนโลยี 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหาการเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความคิดและสามารถน าวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวชี้วัด  รวม ๒๐ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙ 
มาตรฐาน  ว ๘.๑  ม.๘/๑  ม.๘/๒  ม.๘/๓  ม.๘/๔  ม.๘/๕  ม.๘/๖  ม.๘/๗  ม.๘/๘  ม.๘/๙  ม.๘/๑๐  ม.๘/๑๑  ม.๘/๑๒ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาต๎องอาศัยปัจจัยในการเกิด ได๎แกํ ความเข๎มข๎น  พ้ืนที่ผิว  อุณหภูมิ ตัวเรํง และตัว
ยับยั้งซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยา การเกิดปฏิกิริยาย๎อน  
ปฏิกิริยาในชีวิตประจ าวัน แบบจ าลองอะตอมตํางๆ ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง การวิเคราะห์
อนุภาคมูลฐานของอะตอมซึ่งประกอบด๎วย อิเล็กตรอน   นิวตรอน โปรตอน  เลขอะตอม  เลขมวล  การจัดเรียงตัวของ
อิเล็กตรอนในอะตอม อธิบายสมบัติบางประการของธาตุ ๒๐ ธาตุแรก  เขียนสูตรของสารประกอบชนิดตํางๆ   การ
จัดธาตุเป็นหมวดหมูํของนักเคมีในยุคตํางๆ จนถึงตารางธาตุในปัจจุบัน สมบัติบางประการของธาตุตามหมูํและตาม
คาบ    

การศึกษาธาตุและสารประกอบซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอะตอมในโมเลกุล ได๎แกํ  การเกิด
พันธะโควาเลนต์ การฝึกเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโควาเลนต์   พันธะไอออนิก   พันธะโลหะ  ของธาตุหมูํ 
๑A  ๒A, ๗A, ๘A  ธาตุทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ  และธาตุกัมมันตรังสี   



 

หน๎าที่ ๙๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าวิทยาศาสตร์ไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  มีความสามารถในการตัดสินใจ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  
มาตรฐาน ว ๘.๑  ม.๘/๑  ม.๘/๒  ม.๘/๓  ม.๘/๔  ม.๘/๕  ม.๘/๖  ม.๘/๗  ม.๘/๘  ม.๘/๙  ม.๘/๑๐  ม.๘/๑๑  ม.๘/๑๒ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 31281   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 
ศึกษาการวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ประเมินผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม  ปัญหาหรือความต๎องการที่กระทบตํอสังคม 
วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มีความซับซ๎อน การออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา การน าเสนอแนว
ทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ การออกแบบ วางแผนขั้นตอน การท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา การทดสอบ 
การประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํอง การน าเสนอผลการแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎และ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ๎อน 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รวม ๕ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 8.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 31282   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

วิเคราะห์การพัฒนาโครงงาน การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงาน ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เชํน 
การจัดการพลังงาน อาหาร การเกษตร การตลาด การค๎าขาย การท าธุรกรรม สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ตัวอยําง
โครงงาน เชํน ระบบดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส๎นทาง การขนสํงผลผลิต ระบบ
แนะน าการใช๎งานห๎องสมุด ที่มีการโต๎ตอบกับผู๎ใช๎และเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูล 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 8.2 ม.4/1 (วิทยาการค านวณ) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาสืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์  ทดลอง และสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟูา การเคลื่อนที่ของอนุภาคใน
สนามแมํเหล็ก แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟูาระหวํางอนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา 
ความเร็วความเรํงของการเคลื่อนที่ในแนวตรงการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิกอยํางงําย  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจ
ตรวจสอบ การท างานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการ
อภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตระหนักและเห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการ
ท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  ม.๕/๑๐  ม.๕/๑๑  

ม.๕/๑๒ 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๐๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาสืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดลอง และสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับคลื่นกล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวําง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น คลื่นเสียงบีตส์ของเสียง   ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง 
การได๎ยินเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียงที่มีตํอสุขภาพของมนุษย์ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา สเปกตรัมคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา อันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน พลังงานที่ได๎จากปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ โรงไฟฟูานิวเคลียร์ การเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล๎อม  การแบํง
โครงสร๎างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค๎ง แผํนดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด การวางตัวของชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์ และโครงสร๎างทางธรณีวิทยา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจ
ตรวจสอบ การท างานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการ
อภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักและเห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการ
ท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙ 
มาตรฐาน ว ๖.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  ม.๕/๑๐  ม.๕/๑๑  

ม.๕/๑๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 32281   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 
วิเคราะห์การท างานโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช๎ความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตํางๆ  รวมทั้งทรัพยากรใน

การสร๎างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก๎ปัญหา หรืออ านวยความสะดวกในการท างาน การท าโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได๎ โดยริเริ่มจาก การส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพ่ือก าหนดหังข๎อ
โครงงาน แล๎วรวบรวมข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก๎ปัญหา วางแผนและ
ด าเนินการแก๎ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก๎ไขวิธีการแก๎ปัญหา หรือชิ้นงาน และน าเสนอวิธีการแก๎ปัญหา 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ



 

หน๎าที่ ๑๐๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 8.1 ม.5/1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 32282   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

วิเคราะห์การน าความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช๎แก๎ปัญหากับ
ชีวิตจริง การเพ่ิมมูลคําให๎บริการหรือผลิตภัณฑ์ การเก็บข๎อมูลและการจัดเตรียมข๎อมูลให๎พร๎อมกับการประมวลผล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การประมวลผลข๎อมูล และเครื่องมือ การท าข๎อมูลให๎เป็นภาพ ( data 
visualization) เชํน bar chart, scatter, histogram การเลือกใช๎แหลํงข๎อมูล เชํน data.go.th, wolfram alpha, 
OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world economic forum คุณคําของข๎อมูล และกรณีศึกษา กรณีศึกษาและวิธีการ
แก๎ปัญหา 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๑ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 8.2 ม.5/2 (วิทยาการค านวณ) 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ศึกษา สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์ และสร๎างองค์ความรู๎เกี่ยวกับการถํายทอดทาง
พันธุกรรม  การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล  ความนําจะเป็นและกฎของเมนเดล  ลักษณะทางพันธุกรรมที่
นอกเหนือจากกฎของเมนเดล   การถํายทอดยีนและโครโมโซม  สมบัติของสารพันธุกรรม  DNA  การมิวเทชัน  
วิธีการทางพันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน เทคโนโลยีของ DNA  หลักฐานแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์
ประชากร ความหมายและก าเนิดของสปีชีส์ กระบวนการรักษาสมดุลภายในรํางกายของสิ่งมีชีวิต ได๎แกํระบบหายใจ
ระบบขับถําย ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ าเหลือง 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การท างานกลุํม 
การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการอภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู๎
ความเข๎าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถตัดสินใจและน าความรู๎



 

หน๎าที่ ๑๐๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืนและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง เห็นคุณคําภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เห็นคุณคําและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการรักษา
สภาพแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่นประเทศและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๐ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ว ๑.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ 
มาตรฐาน ว.๘.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑  
ม.๖/๑๒       
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๒ 

 
ศึกษา  สืบค๎นข๎อมูล ส ารวจตรวจสอบ  วิเคราะห์ และสร๎างองค์ความรู๎ เกี่ยวกับระบบนิเวศ  

ความสัมพันธ์ระหวํางสภาพวะแวดล๎อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํรํวมกันการ
หมุนเวียนสารที่ส าคัญในระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงานและสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  มนุษย์กับสภาวะแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและโลก 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โทษ
ของการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 

โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู๎  การส ารวจตรวจสอบ การท างานกลุํม 
การสร๎างความคิดรวบยอด การแก๎ปัญหา การทดลอง การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการอภิปราย 

เพ่ือให๎รักการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู๎
ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถตัดสินใจและน าความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืน และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง เห็นคุณคําภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เห็นคุณคําและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สามารถใช๎ภูมิปัญญา ท๎องถิ่นในการ
รักษาสภาพแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่นประเทศและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ว.๘.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑  
ม.๖/๑๒ 

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๐๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 33281   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 

วิเคราะห์  อภิปราย  จ าแนก จัดกลุํม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินคํา  สรุป  และน าข๎อมูล มาเป็น
สํวนประกอบเป็นแนวทางสูํอาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู๎จักตนเองด๎านความรู๎  ความสามารถ   ทัศนคติ  
ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน๎มที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด๎านอาชีพ              โดยศึกษา
ข๎อมูลในเรื่อง แนวโน๎มด๎านอาชีพที่ต๎องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพเข๎าสูํงาน    ลักษณะความม่ันคงและความก๎าวหน๎าของอาชีพตํางๆ   วิธีการสมัครงาน   การเตรียมตัวใน
การสัมภาษณ์    ลักษณะการท างาน เชํน เวลาที่เข๎าท างาน สถานที่ท างาน    การเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชีพ  
เลือก  และใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะกับงาน โดยมีความรู๎ เกี่ยวกับ
วิธีการใช๎อยํางถูกวิธี  ใช๎โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช๎ โดยผํานกระบวนการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติท่ีดีตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม   ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจ าลองอาชีพ เชํน การจัด
นิทรรศการ และ เข๎ารํวมกิจกรรมอาชีพ 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๑ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 8.1 ม.6/1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 

รหัสวิชา ว 33282   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 

วิเคราะห์การน าเสนอและแบํงปันข๎อมูล เชํน การเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพ อินโฟกรฟฟิก การ
น าเสนอและแบํงปันข๎อมูลอยํางปลอดภัย เชํน ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีการแบํงปันข๎อมูลหรือเผยแพรํ
ข๎อมูล ไมํสร๎างความเดือดร๎อนตํอตนเองและอ่ืน จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหมํ 
แนวโน๎มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือดทคโนโลยีด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎น
ข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามรถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รวม ๑ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 8.2 ม.6/1 (วิทยาการค านวณ) 



 

หน๎าที่ ๑๐๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัด เข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  เกิดความ
เข๎าใจในตนเอง และผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู๎ไปปรับ
ใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรูอ้ะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อม  เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  โดยได๎ก าหนดสาระตํางๆไว๎ ดังนี้ 

ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุข เป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและ
สํวนรวม 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ    การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อ ปลูกฝังคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอยําง   สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน   

ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหลํงอารยธรรมที่ส าคัญของโลก  

ภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมที่กํอให๎เกิดการ
สร๎างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให๎รู๎เทําทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสามารถใช๎
ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมตาม
สาเหตุและปัจจัย อันจะน าไปสูํการปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต   
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๐๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

คุณภาพผู้เรียน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

มีความรู๎เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
ตํางๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

มีทักษะทีจ่ าเป็นตํอการเป็นนักคิดอยํางมีวิจารณญาณได๎รับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ 
เปรียบเทียบระหวํางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตํางๆ ในโลก ได๎แกํ เอเชีย ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย แอฟริกา 
ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต๎ ในด๎านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความเชื่ อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

รู๎และเข๎าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนามาใช๎เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
และวางแผนการด าเนินงานได๎อยํางเหมาะสม 

มีความรู๎เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาค
ตํางๆ ของโลก ความรํวมมือด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ เพ่ือเตรียมรับมือภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

มีความรู๎เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอยํางกว๎างขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีคํานิยมอัน

พึงประสงค์ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตํอในชั้นสูง
ตามความประสงค์ได๎ 

มีความรู๎เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได๎อยํางเหมาะสม มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล๎อม มีความรักท๎องถิ่นและประเทศชาติ มุํงท าประโยชน์ และสร๎างสิ่งที่
ดีงามให๎กับสังค ม 

มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ของตนเอง ชี้น าตนเองได๎ และสามารถแสวงหาความรู๎จาก
แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในสังคมได๎ตลอดชีวิต 

มีความรู๎เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทางกายภาพและภัยพิบัติ ซึ่งได๎รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพกับการสร๎างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต ความรํวมมือ
ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในประเทศและระหวํางประเทศ เพ่ือเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๐๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน   ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตาม 
   หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายการเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสูํประเทศไทย  

๒. วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่
มีตํอสภาพแวดล๎อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแตํประสูติจน   
ถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่
ตนนับถือตามที่ก าหนด 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยําง
การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก  เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยํางตามที่ก าหนด 

๕. อธิบายพุทธคุณ และข๎อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็น
คุณคําและน าไปพัฒนา แก๎ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว 

๖. เห็นคุณคําของการพัฒนาจิตเพื่อการ

เรียนรู๎และการด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการคือ  วิธีคิดแบบคุณคําแท๎-

๑. อธิบายการเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสูํประเทศเพื่อนบ๎าน 

๒. วิ เคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ   
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ ชํวย
เสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน 

๓. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตน  นับถือในฐานะที่เป็น
รากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของ
ชาติและมรดกของชาติ 

๔. อภิปราย ความส าคัญของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตน  นับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยําง
การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก  เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยํางตามที่ก าหนด 

 
 

๑. อธิบายการเผยแผํพระพุทธ ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสูํประเทศตํางๆ ทั่ว
โลก 

๒. วิเคราะหค์วามส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่ชํวยสร๎างสรรค์ อารยธรรมและ
ความสงบสุขแกโํลก 

๓. อภิปรายความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

๔. วิเคราะห์ พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางตํางๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยําง
การด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยํางตาม     ท่ีก าหนด 

๖. อธิบาย  สังฆคุณ และข๎อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตน นับถือตามที่ก าหนด 

 

๑. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎าหรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ  

๒. วิเคราะห์พระพุทธเจ๎าในฐานะเป็นมนุษย์ผูฝ๎กึตนได๎
อยํางสูงสุดในการตรัสรู๎ การกํอตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผํพระพุทธ ศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติด๎านการบรหิาร และการธ ารง
รักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

๔. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข๎ อ ป ฏิ บั ติ ท า ง ส า ย ก ล า ง ใ น
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต๎องใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 

๖. วิ เ ค ร า ะ ห์   ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

 
 



 

หน๎าที่ ๑๐๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

คุณคําเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและ

ทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๗. สวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญ

ปัญญาด๎วย อานาปานสติหรือตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

ก าหนด 
๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม หลักธรรมทาง

ศาสนาที่ตน นับถือในการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข 

๙. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนต๎อง
ศึกษารียนรู๎ศาสนาอ่ืนๆ 

๑๐. ปฏิบัติตนตํอศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์
ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม  

๑๑. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่ เป็น
แบบอยํ างด๎าน ศาสนสัมพันธ์  และ
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

  
  

๗. อธิบายโครงสร๎างและสาระ สังเขปของ 
พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ 

๘. อธิบายธรรมคุณและข๎อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนดเห็นคุณคําและ
น าไปพัฒนา แก๎ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 

๙. เห็นคุณคําของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู๎และด าเนินชีวิต ด๎วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือ  วิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร๎าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๑๐. สวดมนต์ แผํเมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด๎ วยอ านาปานสติ หรื อตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๑๑. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการด ารงตนอยําง
เหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

 
 
  

๗. เห็นคุณคําและวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ
เตรียม พร๎อมส าหรับการท างานและการ
มีครอบครัว 

๘. เห็นคุณคํา ของการพัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรู๎และด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการคือวิธีคิดแบบอริยสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน 
นับถือ 

๙. สวดมนต์  แผํ เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตน นับถือ 

๑๐. วิเคราะห์ความแตกตํางและยอมรับวิถี
การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ 

 
 
  
  
  
  
  
  

๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนด 

๘. วิ เคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุํงอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

๙. วิ เคราะห์พระพุทธศาสนาวํา เป็นศาสตร์แหํง
การศึกษา ซึ่งเน๎น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก๎ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตน นับ
ถือตามที่ก าหนด 

๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน ไมํให๎
ประมาท มุํงประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลกหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

๑๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

๑๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพหรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๑๔. วิเคราะห์ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลําและศาสนิกชน
ตัวอยํางตามที่ก าหนด 



 

หน๎าที่ ๑๐๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

  ๑๕. วิเคราะห์คุณคําและความส าคัญของการสังคายนา  
พระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนา  ที่ตนนับถือ 
และการเผยแผํ 

๑๖. เชื่อมั่นตํอผลของการท าความดี ความช่ัว  สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ต๎องเผชิญและตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได๎อยํางมีเหตุผล 
ถูกต๎องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุข และอยูํรํวมกันเป็นชาติอยําง
สมานฉันท์ 

๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป 
๑๘. ตระหนักในคุณคําและความ ส าคัญของคํานิยม 

จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเช่ือและพฤติกรรม
ที่แตกตํางกันของ  ศาสนิกชนศาสนาตํางๆเพื่อขจดั
ความขัดแย๎งและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติสุข 

๑๙. เห็นคุณคํา เช่ือมั่นและมุํงมั่นพัฒนาชีวิตด๎วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๒๐. สวดมนต์  แผํเมตตาและบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยูํรํวมกันอยําง
สันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน สํงเสริม
สนับสนุนให๎บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท า
ความดีตํอกัน 



 

หน๎าที่ ๑๑๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุก
ศาสนาในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม 

 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. บ าเพ็ญประโยชน์ตํอศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

๒. อธิบาย จริ ยวั ตรของสาวกเพื่ อ เป็น
แบบอยํางในการประพฤติปฏิบัติและ
ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวกของ
ศาสนาท่ีตน   นับถือ 

๓. ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ
ตามหลักศาสนา ท่ีตนนับถือตามที่ก าหนด 

๔. จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง 

๕. อธิบาย ประวัติความ ส าคัญและปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 

  

๑. ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่ก าหนด 

๓. วิเคราะห์คุณคําของศาสนพิธีและปฏิบัติ
ตนได๎ถูกต๎อง 

๔. อธิบาย  ค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ทางศาสนาและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 

๕. อธิบายความแตกตํ า งของศาสนพิ ธี
พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ
เพื่อน าไปสูํการยอมรับ และความเข๎าใจ
ซึ่งกันและกัน 

  
  
  
  
  

๑. วิเคราะห์หน๎าที่และบทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนตํอสาวกตามที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 

๒. ปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ 
ตามหลักศาสนาตามที่ก าหนด 

๓. ปฏิบัติหน๎าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได๎ถูกต๎อง 
๕. อธิบาย ประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามที่

ก าหนดและปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง 
๖. แสดงตน เป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน

เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๗. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนา

ที่ตนนับถือ 
 
 

๑. ปฏิบัติตนเป็น ศาสนิกชนที่ดีตํอสาวก  สมาชิก
ในครอบครัว และคนรอบข๎าง    

๒. ปฏิบัติตนถูกต๎องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศา
สนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนาและเทศกาลที่ส าคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง  

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถืออันสํงผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติและโลก 

 
 



 

หน๎าที่ ๑๑๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน   ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย     

      และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ๎มครองสิทธิของ
บุคคล  

๒. ระบุความสามารถของตนเองในการท า
ประโยชน์ตํอสังคมและประเทศชาติ 

๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็น
ปั จ จั ย ใ นก า ร ส ร ๎า ง ค ว า ม สั มพั นธ์ 
ที่ดี หรืออาจน าไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน 

๔. แสดงออก ถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและผู๎อื่น   

 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับตนเอง  ครอบครัวชุมชนและ
ประเทศ 

๒. เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ   
บทบาทสิทธิ  เสรีภาพ     หน๎าที่ ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

๓. วิ เ ค ร า ะห์ บทบ าทค วาม ส า คั ญ และ
ความสัมพันธข์องสถาบันทางสังคม  

๔. อธิบายความคล๎ายคลึงและความแตกตําง
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ของ       
ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสูํความ
เข๎าใจอันดีระหวํางกัน 

 

๑. อธิบายความแตกตํางของการกระท า
ความผิดระหวํางคดีอาญาและคดีเพํง 

๒. มีสํวนรํวมในการปกปูองคุ๎มครองผู๎อื่นตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 

๓. อนุรั กษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิด  ปัญหาความ
ขัดแย๎งในประเทศและเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย๎ง 

๕. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก           

 

๑ วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและ
สังคมโลก 

๒ วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร๎างทางสังคม  การขัด
เกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

๓ ปฏิบัติตนและมีสํวนสนับสนุน ให๎ผู๎อื่นประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก 

๔ ประเมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 

๕ วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต๎องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๑๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน   ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
                           ทรงเป็นประมุข 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร๎าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแหํงราช
อาณา-จักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

๒. วิเคราะห์บทบาท การถํวงดุลอ านาจ
อ ธิ ป ไ ต ย ใน รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ หํ ง ร า ช -
อาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณา-จักรไทยฉบับปัจจุบันที่
เกี่ยวข๎องกับตนเอง 

๑. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย 
๒. วิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร ทางการเมืองการ

ปกครอง ที่มีผลกระทบตํอสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน    

๑. อธิบายระบอบการปกครอง  แบบตํางๆ 
ที่ใช๎ในยุคปัจจุบัน 

๒. วิ เ คราะห์ เปรี ยบ เที ยบระบอบ การ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ  ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง 
การมีสํวนรํวมและการตรวจสอบการใช๎
อ านาจรัฐ 

๔. วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ที่เป็นอุปสรรค
ตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแก๎ไข 

 

๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ 
จากแหลํง ข๎อมูลตํางๆ  พร๎อมทั้งเสนอแนว
ทางแก๎ไข 

๒. เสนอแนวทาง  ทางการเมือง  การปกครองที่
น าไปสูํความเข๎าใจและการประสานประโยชน์
รํวมกันระหวํางประเทศ 

๓. วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต๎อง
ธ ารงรักษาไว๎ซึ่ งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๔. เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการตรวจสอบ
การใช๎อ านาจรัฐ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หน๎าที่ ๑๑๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓     เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ 
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

๒. วิ เคราะห์คํานิยมและพฤติกรรมการ
บริ โ ภคของคน ในสั งคมซึ่ งสํ งผลตํ อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

๓. อธิ บ ายควา ม เป็ นม าห ลั กก า รแล ะ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตํอสังคมไทย 

 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการลงทุนและ
การออม 

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการ  
และปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอการผลิตสินค๎า
และบริการ 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. อภิปรายแนวทางการคุ๎มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู๎บริโภค 

๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
๒. มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา

ท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 

๑. อภิปรายการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบ
เศรษฐกิจ 

๒. ตระหนักถึ งความส าคัญของปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 

๓. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 

๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก๎ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๑๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓    เศรษฐศาสตร ์
มาตรฐาน  ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. วิเคราะห์บทบาทหน๎าท่ีและความแตกตาํง
ของสถาบันการเงินแตํละประเภทและ
ธนาคารกลาง 

๒. ยกตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นการพึ่งพา
อา ศั ย กั น แ ละ กา ร แขํ ง ขั น กั น  ท า ง
เศรษฐกิจในประเทศ 

๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการก าหนด 
อุปสงค์และอุปทาน 

๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ แบบตํางๆ 
๒. ยกตัวอยํางที่สะท๎อนให๎เห็นการพึ่งพา

อาศัยกันและการแขํงขันกันทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย 

๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรใน
โ ลก ที่ สํ ง ผ ลตํ อค ว าม  สั มพั น ธ์ ท า ง
เศรษฐกิจระหวํางประเทศ 

๔. วิ เ คราะห์การแขํ งขันทางการค๎ า ใน
ประเทศและตํางประเทศที่สํ งผลตํอ
คุณภาพสินค๎าปริมาณการผลิตและราคา
สินคา๎ 

๑. อธิบายบทบาทหน๎าที่ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 

๒. แสดงความคิด เห็นตํ อนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตํอ
บุคคล กลุํมคนและประเทศชาติ  

๓. อภิปรายบทบาทความส าคัญของการ
รวมกลุํมทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 

๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงิน
เฟูอ เงินฝืด 

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการวํางงานและ
แนวทางแก๎ปัญหา 

๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค๎าในการค๎าระหวํางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

๒. วิ เ คราะห์ผลกระทบของการเปิด เสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลตํอสังคมไทย 

๓. วิ เคราะห์ผลดีผลเสียของความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๑๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔   ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ   
  อย่างเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. วิ เ ค ร า ะห์ คว ามส า คั ญของ เ วล า ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

๒. เทียบศักราชตามระบบตํางๆ ที่ใช๎ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

๓. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช๎ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

๑. ประเมินความนําเช่ือถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะตํางๆ 

๒. วิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางความจริง
กั บ ข๎ อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง เหตุ การณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ 

๓. เห็นความส าคัญของการตีความ หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่นําเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได๎อยํางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

๒. ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวตํางๆ ท่ีตนสนใจ 

๑. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ 

๒. สร๎างองค์ความรู๎ ใหมํทางประวัติศาสตร์โดยใช๎
วิธีการทางประวัติศาสตร์อยํางเป็นระบบ 

 
 



 

หน๎าที่ ๑๑๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ   
     และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของประเทศตํ างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

๒. ระบุความส าคัญของแหลํงอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  

๒. ระบุความส าคัญของแหลํงอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

   
 
 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของภูมิภาคตํางๆ  ในโลก
โดยสังเขป 

๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสูํ
ความ  รํวมมือ และความขัดแย๎งใน
คริสต์ศตวรรษที่  ๒๐  ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย๎ง 

 

๑. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการ
ติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มี
ผลตํอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการ
เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  เศรษฐกิจ   และ
การเมืองเข๎าสูํโลกสมัยปัจจุบัน 

๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา 
และเอเชีย 

๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๑๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมยักํอน
สุโขทัย  ในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  
ในด๎านตํางๆ 

๓. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทย สมยัสโุขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

 
 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
และธนบุรี ในด๎านตํางๆ   

๒. วิเคราะหป์ัจจัยทีส่ํงผลตํอความมัน่คงและ
ความเจรญิรุํงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

๓. ระบภุูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยสมยัอยุธยา
และธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปญัญา
ดังกลําวตํอการพัฒนาชาตไิทยในยุคตํอมา 

 
 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ในด๎านตํางๆ 

๒. วิเคราะหป์ัจจัยทีส่ํงผลตํอความมัน่คงและ
ความเจรญิรุํงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร ์

๓. วิเคราะหภ์ูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพลตํอการพัฒนาชาติ
ไทย 

๔. วิเคราะหบ์ทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 

 

๑. วิเคราะหป์ระเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์
ไทย  

๒. วิเคราะหค์วามส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริยต์ํอชาติไทย 

๓. วิเคราะหป์ัจจัยทีส่ํงเสริมการสร๎างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีผลตํอ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

๔. วิเคราะหผ์ลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทย
และตํางประเทศท่ีมสีํวนสร๎างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวตัิศาสตรไ์ทย 

๕. วางแผนก าหนดแนวทางและมีสํวนรํวมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๑๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข๎าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตํอกัน ใช๎แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค๎นหา วิเคราะห์ และ 
สรุปข๎อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช๎ภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. วิเคราะหล์ักษณะทางกายภาพของทวีป
เอเชียทวีปออสเตรเลยี และโอเชียเนีย โดยใช๎
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค๎นข๎อมูล 
๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 
๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 
๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ 
๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

๑. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
๒. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบ
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

๑. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ 
๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซ่ึงท าให้เกิดปัญหาและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 
๓. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่กํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์

๑. ส ารวจและระบุท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้ 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้ 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์

๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนิน
ชีวิตของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 



 

หน๎าที่ ๑๑๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียที่ยั่งยืน 

 

ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 

 

ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 

๔. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ท่ียั่งยืน 

๕. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๓. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 

๔. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 



 

หน๎าที่ ๑๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญการเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่มีตํอสภาพแวดล๎อมในสังคมไทย พุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดกหรือเรื่องเลํา
และศาสนิกชนตัวอยําง อธิบายพุทธคุณและข๎อธรรมส าคัญในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู๎และการด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แผํเมตตาบริหาร
จิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เหตุผลความจ าเป็นที่ทุก
คนต๎องศึกษาเรียนรู๎ศาสนา การปฏิบัติตนตํอศาสนิกชนอ่ืน และการกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอยํางด๎านศาสน
สัมพันธ์  

การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ จริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอยํางในการ
ประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอ
บุคคลตํางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ การจัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม ประวัติความส าคัญ 
และ ปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนา 

การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ๎มครองสิทธิของบุคคลระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ตํอ
สังคมและประเทศชาติ การภิปรายเกี่ยวกับคุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
น าไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน การแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู๎ อ่ืน หลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร๎าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบาทการถํวงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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  
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔   
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
ศึกษาความส าคัญของความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ คํานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ

คนในสังคม ความเป็นมาหลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตํอสังคมไทยบทบาทหน๎าที่และ
ความแตกตํางของสถาบันการเงินแตํละประเภทและธนาคารกลาง การแขํงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน การมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ความส าคัญ
ของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ การเทียบศักราชตามระบบตํางๆ ที่ใช๎ศึกษาประวัติศาสตร์ การน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช๎ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
ตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ความส าคัญของแหลํงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยกํอนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด๎านตํางๆ 
อิทธิพลของวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน 

การเลือกใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค๎นข๎อมูล เส๎นแบํงเวลาและการเปรียบเทียบวันเวลาของ
ประเทศไทยกับทวีปตํางๆ การเชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางปูองกันภัยธรรมชาติ การระวังภัยที่เกิดขึ้ นในประเทศ
ไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ความรํวมมือของประเทศตํางๆ ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การส ารวจท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย โดยใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย   ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลตํอการเลื่อนไหลของความคิด 
เทคโนโลยี สินค๎า และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา  การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓    
มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔     
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔    

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ การอภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวก ชาดกหรือเรื่องเลําและศาสนิก
ชนตัวอยําง อธิบายโครงสร๎างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ อธิบายธรรมคุณ
และข๎อธรรมส าคัญในกรอบแบบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู๎และ
ด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (กระบวนการสร๎างศรัทธาและวิธีคิดให๎กับผู๎เรียน) การสวดมนต์แผํเมตตา
บริหารจิตและเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

การปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  การมีมรรยาทของความเป็นศา
สนิกชนที่ดี  วิเคราะห์คุณคําของศาสนพิธีและการปฏิบัติตน ค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและการ
ปฏิบัติตน และความแตกตํางของศาสนพิธีพิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ   
อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  การปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล๎ายคลึงและความแตกตํางของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียกระบวนการในการตรากฎหมาย การวิเคราะห์ข๎อมูล ขําวสารทางการเมืองการปกครองที่มี
ผลกระทบตํอสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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  
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔   
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 
 
 

 



 

หน๎าที่ ๑๒๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
ศึกษาความส าคัญของปัจจัยที่มีผลตํอการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค๎าและบริการและปัจจัยที่มี

อิทธิพลตํอการผลิตสินค๎าและบริการ การพัฒนาการผลิตในท๎องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุ๎มครอง
สิทธิของตนเองในฐานะผู๎บริโภค  ระบบเศรษฐกิจแบบตํางๆ ที่สะท๎อนให๎เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน การแขํงขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่สํงผลตํอความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 
การแขํงขันทางการค๎าในประเทศและตํางประเทศสํงผลตํอคุณภาพสินค๎า ปริมาณการผลิต และราคาสินค๎า  การ
ประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะตํางๆ ความแตกตํางระหวํางความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นําเชื่อถือ การ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย และความส าคัญของแหลํงอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญรุํงเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีอิทธิพลของภูมิปัญญาตํอการพัฒนาชาติไทย
ในยุคตํอมา การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
และแอฟริกา  การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวีปยุโรป และแอฟริกา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา การส ารวจ 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา การวิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศ
ไทยได๎รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔     
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓   มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒     
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔    
 
  
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการเผยแผํพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาอยํางยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางตํางๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การประพฤติตนตาม
แบบอยํางการด าเนินชีวิตและข๎อคิดจากประวัติสาวกชาดกหรือเรื่องเลําและศาสนิกชนตัวอยําง สังฆคุณและข๎อ
ธรรมส าคัญในกรอบแบบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตน การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู๎และด าเนินชีวิตด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์ แผํเมตตาบริหารจิต
และเจริญปัญญาด๎วยอานาปานสติ  วิเคราะห์ความแตกตํางและการยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนใน
ศาสนาอื่นๆ 

หน๎าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนตํอสาวก การปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอบุคคลตํางๆ การปฏิบัติ
หน๎าที่ของศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาตามแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
ความแตกตํางของการกระท าความผิดระหวํางคดีอาญาและคดีแพํง การปกปูองคุ๎มครองผู๎อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งในประเทศ 
การด ารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบการปกครองแบบตํางๆ ที่ใช๎ในยุคปัจจุบัน การ
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันในมาตราตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเลือกตั้ง การมีสํวนรํวม และการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ ประเด็นและ
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติ งานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 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  
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาท๎องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน๎าที่
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การแสดงความคิดเห็นตํอนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีตํอบุคคล 
กลุํมคน และประเทศชาติ บทบาทความส าคัญของการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ ผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะ เงินเฟูอ  เงินฝืด ผลเสียจากการวํางงาน และแนวทางแก๎ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค๎าในการค๎า
ระหวํางประเทศ  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์การใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวตํางๆ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคตํางๆ ในโลก ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสูํความรํวมมือและความขัดแย๎ง  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความ
เจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลตํอการพัฒนา
ชาติไทย บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย   การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต๎ ความสัมพันธ์ระหวําง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต๎ การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม การ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎ การส ารวจประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎ ผลกระทบตํอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎     ที่สํงผลตํอประเทศไทย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๓ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  มาตรฐาน ส ๓.๒ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ ม.๓/๕ ม.๓/
๖ มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๒๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของสังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า พระพุทธเจ๎าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู๎ฝึกตนได๎อยํางสูงสุดในการตรัสรู๎  การกํอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผํพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ด๎านการบริหาร การธ ารงรักษาศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ข๎อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา แนวคิด
ของศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต๎องในพระพุทธศาสนา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง การมุํงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา 

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสตร์แหํงการศึกษา การฝึกตนไมํให๎ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน    ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
การเมืองและสันติภาพ หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔  ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง การสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ การเผยแผํ ผลการ
ท าความดี ความชั่ว สถานการณ์ที่ต๎องเผชิญและตัดสินใจ เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิต ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ คุณคําและความส าคัญของคํานิยมจริยธรรม การพัฒนาจิต พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การสวดมนต์ แผํเมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หลักธรรมส าคัญในการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตํอสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข๎าง ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลที่
ส าคัญของศาสนา การธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสํงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 

การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตน  ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก  โครงสร๎าง
ทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการปฏิบัติตน  การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัญหา
การเมืองที่ส าคัญในประเทศ การเมืองการปกครอง การประสานประโยชน์รํวมกันระหวํางประเทศ ความส าคัญและ
ความจ าเป็นที่ต๎องธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีสํวน
รํวมในการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๓๑ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๔/๑ ม.๔/๒  ม.๔/๓ ม.๔/๔ ม.๔/๕ ม.๔/๖ ม.๔/๗ ม.๔/๘ ม.๔/๙ ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑ 
ม.๔/๑๒  ม.๔/๑๓  ม.๔/๑๔  ม.๔/๑๕  ม.๔/๑๖  ม.๔/๑๗  ม.๔/๑๘  ม.๔/๑๙  ม.๔/๒๐  ม.๔/๒๑  ม.๔/๒๒   
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   



 

หน๎าที่ ๑๒๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก๎ไข บทบาทรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลตํอสังคมไทย ผลดี 
ผลเสียของความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ  
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํทางประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณและการติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอชาติไทย ปัจจัยที่สํงเสริมความ
สร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและตํางประเทศ ที่มีสํวน
สร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย การมีสํวนรํวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ การเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปตํางๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและโลก มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การและการประสานความรํวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล๎อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในภูมิ ภาคตํางๆ การใช๎
ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม การแก๎ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม     

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  
มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  



 

หน๎าที่ ๑๒๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของสังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า พระพุทธเจ๎ าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู๎ฝึกตนได๎อยํางสูงสุดในการตรัสรู๎  การกํอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผํพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ด๎านการบริหาร การธ ารงรักษาศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ข๎อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา แนวคิด
ของศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต๎องในพระพุทธศาสนา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง การมุํงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา 

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสตร์แหํงการศึกษา การฝึกตนไมํให๎ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน    ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
การเมืองและสันติภาพ หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔  ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง การสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ การเผยแผํ ผลการ
ท าความดี ความชั่ว สถานการณ์ที่ต๎องเผชิญและตัดสินใจ เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิต ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ คุณคําและความส าคัญของคํานิยมจริยธรรม การพัฒนาจิต พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การสวดมนต์ แผํเมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หลักธรรมส าคัญในการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตํอสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข๎าง ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลที่
ส าคัญของศาสนา การธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสํงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 

การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับตน  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  โครงสร๎าง
ทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการปฏิบัติตน  การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัญหา
การเมืองที่ส าคัญในประเทศ การเมืองการปกครอง การประสานประโยชน์รํวมกันระหวํางประเทศ ความส าคัญและ
ความจ าเป็นที่ต๎องธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีสํวน
รํวมในการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๓๑ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔ ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม.๕/๙ ม.๕/๑๐ ม.๕/๑๑   
ม.๕/๑๒  ม.๕/๑๓  ม.๕/๑๔  ม.๕/๑๕  ม.๕/๑๖  ม.๕/๑๗  ม.๕/๑๘  ม.๕/๑๙  ม.๕/๒๐  ม.๕/๒๑  ม.๕/๒๒ 
มาตรฐาน ส ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕    
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔   



 

หน๎าที่ ๑๒๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก๎ไข บทบาทรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลตํอสังคมไทย ผลดี 
ผลเสียของความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ  
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํทางประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณและการติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอชาติไทย ปัจจัยที่สํงเสริมความ
สร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและตํางประเทศ ที่มีสํวน
สร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย การมีสํวนรํวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ การเปลี่ยนแปลงของพ้ืน
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปตํางๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและโลก มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การและการประสานความรํวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล๎อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในภูมิภาคตํางๆ การใช๎
ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม การแก๎ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม     

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  
มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
 



 

หน๎าที่ ๑๓๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

อธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ส 32241 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (การปกครองของไทย)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์  ความหมายของรัฐศาสตร์ การเมือง รัฐ การปกครองระบอบพํอปกครองลูก  ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบเผด็จการ  ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  ระบอบสังคมนิยม  วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์และการเมือง การปกครองของไทยตั้งแตํ  
พ.ศ.  2475  ถึงปัจจุบันและอนาคต  
              โดยใช๎กระบวนการสืบค๎น  การคิดวิจารณญาณ วิเคราะห์ สรุปข๎อมูล  เพ่ือให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
ความหมายของรัฐศาสตร์  การเมือง  รัฐ  การปกครองระบอบพํอปกครองลูก  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   
ระบอบเผด็จการ  ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม   ระบอบสังคมนิยม  วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์  การปฏิวัติ 24  มิถุนายน  2475  การปกครองของไทยในปัจจุบัน  
อนาคตและเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ผลการเรียนรู้ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจความหมายของรัฐศาสตร์ การเมือง รัฐ การปกครองระบอบ พํอปกครองลูก 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม ระบอบสังคมนิยม 
           2.  วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทยสมัยสุโขทัย   อยุธยา   ธนบุรี   รัตนโกสินทร์   

3.  วิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแตํปฏิวัติ  24  มิถุนายน  2475  ถึงปัจจุบัน และ   
               อนาคต 
รวมทั้งหมด   3  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา ส 32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ )  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------- 

  ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู๎ในเรื่อง ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย  ระบบ
กฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย  ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  ระบบกฎหมายทั้งระบบ
ประมวลกฎหมาย ระบบคอมมอนลอร์  กฎหมายในประเทศไทย  บอกที่มาของกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
กฎหมายจารีตประเพณี บอกประเภทของกฎหมาย ทั้งกฎหมายเอกชน  กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหวําง
ประเทศ  ตลอดจนวิเคราะห์การบังคับใช๎กฎหมาย และกฎหมายส าคัญบางฉบับ เชํน กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   
     โดยใช๎กระบวนการกลุํม  ทักษะการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  แก๎ปัญหา  เพ่ือให๎มีความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักส าคัญของกฎหมาย ที่ใช๎ปกครองประทศ เห็นความจ าเป็นที่จะต๎องรู๎กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย 
วิเคราะห์กฎหมายส าคัญที่เก่ียวข๎องกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะ ความส าคัญและคุณประโยชน์ของกฎหมาย 
2  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบํอเกิดและระบบของกฎหมายที่ใช๎ในประเทศตํางๆ 



 

หน๎าที่ ๑๓๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

3. มีความรู๎ความเข๎าใจในที่มาของกฎหมายและลักษณะของกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมาย        
   จารีตประเพณี 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจในการจ าแนกประเภทของกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน  และกฎหมาย       
   ระหวํางประเทศ 
5. มีความรู๎ความเข๎าใจในวิธีการบังคับใช๎กฎหมาย วันเริ่มบังคับใช๎ อาณาเขตและบุคคลที่กฎหมาย        
    บังคับใช๎ 
6.  มีความรู๎ความเข๎าใจในขั้นตอนการจัดท ากฎหมายและหลักการใช๎กฎหมายไทย 
7.  มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและข๎อบังคับส าคัญในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.    
     2550 
8. มีความรู๎ความเข๎าใจในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550ที่เกี่ยวข๎องกับตนเองสังคมและ    
    ประเทศชาติ 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของสังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยกํอนพระพุทธเจ๎า พระพุทธเจ๎าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู๎ฝึกตนได๎อยํางสูงสุดในการตรัสรู๎  การกํอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผํพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ
ด๎านการบริหาร การธ ารงรักษาศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ข๎อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา แนวคิด
ของศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต๎องในพระพุทธศาสนา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง การมุํงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา 

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสตร์แหํงการศึกษา การฝึกตนไมํให๎ประมาท พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน    ความส าคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
การเมืองและสันติภาพ หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔  ข๎อคิดและแบบอยํางการด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเลํา และศาสนิกชนตัวอยําง การสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ การเผยแผํ ผลการ
ท าความดี ความชั่ว สถานการณ์ที่ต๎องเผชิญและตัดสินใจ เปูาหมาย บทบาทการด าเนินชีวิต ประวัติศาสดาของ
ศาสนาอ่ืนๆ คุณคําและความส าคัญของคํานิยมจริยธรรม การพัฒนาจิต พัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การสวดมนต์ แผํเมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หลักธรรมส าคัญในการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรม ความรํวมมือของทุกศาสนาในการแก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตํอสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข๎าง ตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลที่
ส าคัญของศาสนา การธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันสํงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
การปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข๎องกับตน  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก โครงสร๎างทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการปฏิบัติตน  การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแนวทางการ
พัฒนา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัญหาการเมืองที่ส าคัญใน



 

หน๎าที่ ๑๓๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ประเทศ การเมืองการปกครอง การประสานประโยชน์รํวมกันระหวํางประเทศ ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต๎อง
ธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิ ด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง  น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๓๑ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๑.๑ ม.๖/๑  ม.๖/๒ ม.๖ /๓ ม.๖ /๔ ม.๖/๕  ม.๖/๖ ม.๖/๗ ม.๖/๘ ม.๖/๙ ม.๖/๑๐ ม.๖/๑๑   
ม.๖/๑๒  ม.๖/๑๓  ม.๖/๑๔  ม.๖/๑๕  ม.๖/๑๖  ม.๖/๑๗  ม.๖/๑๘  ม.๖/๑๙  ม.๖/๒๐  ม. ๖/๒๑  ม.๖/๒๒ 
มาตรฐาน ส ๒.๑ ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕    
มาตรฐาน ส ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   
 
 
    

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญการก าหนดราคาและคําจ๎างในระบบเศรษฐกิจ ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีตํอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก๎ไข บทบาทรัฐบาลด๎านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลตํอสังคมไทย ผลดี 
ผลเสียของความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศในรูปแบบตํางๆ  
ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ  การสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํทางประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณและการติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตํอชาติไทย ปัจจัยที่สํงเสริมความ
สร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย  ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและตํางประเทศ ที่มีสํวน
สร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย การมีสํวนรํวมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

การใช๎เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ อิทธิพลของ
สภาพภูมิศาสตร์ ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตํางๆ การเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปตํางๆ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด๎าน



 

หน๎าที่ ๑๓๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศไทยและโลก มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหา บทบาทของ
องค์การและการประสานความรํวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล๎อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในภูมิภาคตํางๆ การใช๎
ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม การแก๎ปัญหาและการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม     

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึ กกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกตําง   น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  
มาตรฐาน ส ๓.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  
มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของตัวอยํางการใช๎เวลา ชํวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
ความส าคัญของเวลาและชํวงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีตํอ
ปัจจุบันและอนาคต ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ได๎แกํ จ .ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. 
และ ฮ.ศ.  วิธีการเทียบศักราชตํางๆ และตัวอยําง การเทียบ ตัวอยํางการใช๎ศักราชตํางๆ ที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทยความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันตัวอยํางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต๎นและหลักฐานชั้นรอง 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) เชํน ข๎อความในศิลาจารึก สมัยสุโขทัย เป็นต๎น น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยูํในท๎องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได๎ (สมัยกํอนประวัติศาสตร์ สมัยกํอนสุโขทัย  
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคัญในสมัยสุโขทัย 

ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีผลตํอ
พัฒนาการทางด๎านตํางๆ  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎  ที่ตั้งและความส าคัญของแหลํงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํนแหลํงมรดกโลก



 

หน๎าที่ ๑๓๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ในประเทศตํางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีตํอพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จรยิธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๕ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของสมัยกํอนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป รัฐโบราณในดินแดนไทย เชํน 
ศรีวิชัยตามพรลิงค์  ทวารวดี เป็นต๎น รัฐไทย ในดินแดนไทย  เชํน ล๎านนา นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต๎น 
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย ในด๎านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ 

วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เชํน ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรมไทย ภูมิปัญญาไทยใน
สมัยสุโขทัย เชํน การชลประทาน เครื่องสังคมโลก ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎ อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๓ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๓๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาวิธีการประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะตํางๆ เชํน การศึกษา
ภูมิหลังของผู๎ท าหรือผู๎เกี่ยวข๎อง สาเหตุ ชํวงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นต๎น  ตัวอยําง
การประเมินความนําเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยูํในท๎องถิ่นของตนเอง  หรือหลักฐานสมัยอยุธยา 
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) ตัวอยํางการวิเคราะห์ข๎อมูลจากเอกสารตํางๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี (เชื่อมโยงกับ มฐ. 
ส ๔.๓) เชํน ข๎อความบางตอนในพระราชพงศาวดารอยุธยา/จดหมายเหตุชาวตํางชาติ ตัวอยํางการตีความข๎อมูล
จากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

ศึกษาท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตํางๆ ในทวีปเอเชียที่มีผลตํอการพัฒนาการโดยสังเขป  
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ที่ตั้งและความส าคัญของแหลํงอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย เชํน แหลํงมรดกโลกในประเทศตํางๆ    ในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีตํอ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๕ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ศึกษาความส าคัญของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาปัจจัยที่สํงผลตํอความเจริญรุํงเรืองของอาณาจักรอยุธยา   
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด๎านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ   การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และการกู๎เอกราช  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เชํน การควบคุมก าลังคนและ
ศิลปวัฒนธรรม  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู๎เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยธนบุร ี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของไทยและตํางชาติที่มีสํวนสร๎างสรรค์ชาติไทย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิดสร๎างสรรค์ 
และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   



 

หน๎าที่ ๑๓๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  
มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด  รวม ๓ ตัวชี้วัด 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น
ตนเอง วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช๎ใน
การศึกษาเร่ืองราวที่เก่ียวข๎องกับตนเอง ครอบครัว และท๎องถิ่นของตน 

ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตํางๆ ของโลก ที่มีผลตํอพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคตํางๆ ของโลกโดยสังเขป   อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลตํอพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความรํวมมือและความขัดแย๎งในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เชํน สงครามโลกครั้งที่ ๑  ครั้งที่ 
๒  สงครามเย็น  องค์การความรํวมมือระหวํางประเทศ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิดสร๎างสรรค์ 
และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ เข๎าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  
มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด  รวม ๔ ตัวชี้วัด 

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

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยที่สํงผลตํอความมั่นคงและความ
เจริญรุํงเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร๎างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด๎านการเมือง การปกครอง สั งคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศตามชํวงสมัยตํางๆ   เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลตํอการ
พัฒนาชาติไทย เชํน การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเข๎ารํวม



 

หน๎าที่ ๑๓๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและผลของเหตุการณ์ตํางๆ  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์บทบาทของไทยตั้งแตํเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล ตัวอยํางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณคําและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีตํอ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์  ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 

ศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได๎แกํ  อารยธรรมลุํมแมํน้ าไทกรีส -ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ 
และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีตํอกัน
และกัน เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เชํนระบอบฟิวดัส การฟ้ืนฟู ศิลป
วิทยาการสงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต๎น ความรํวมมือ และความขั ดแย๎งของมนุษยชาติในโลก 
สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เชํน เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine Eleven) การขาด
แคลนทรัพยากร  การกํอการร๎าย ความขัดแย๎งทางศาสนาฯลฯ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๖ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
 



 

หน๎าที่ ๑๓๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เชํน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีตํอสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลตํอการสถาปนาอาณาจักรไทยในชํวงเวลาตํางๆ  
สาเหตุและผลของการปฏิรูปฯลฯ บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด๎านตํางๆ เชํน การ
ปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่
มีตํอสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและตํางประเทศที่มีสํวนสร๎างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย  ปัจจัยที่สํงเสริมความสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตํอสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตํางๆ   การ
สืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย  แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์   วิธีการมีสํวนรํวมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ื น มีความอดทน   
อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๕ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 

 

ศึกษาความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล ตัวอยํางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณคําและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีตํอ
การศึกษาทางประวัตศิาสตร์  ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 

ศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได๎แกํ  อารยธรรมลุํมแมํน้ าไทกรีส -ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ 
และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดตํอระหวํางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีตํอกัน
และกัน เหตุการณ์ส าคัญตํางๆ ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เชํนระบอบฟิวดัส การฟ้ืนฟู ศิลป
วิทยาการสงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต๎น ความรํวมมือ และความขัดแย๎งของมนุษยชาติในโลก 
สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เชํน เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine Eleven) การขาด
แคลนทรัพยากร  การกํอการร๎าย ความขัดแย๎งทางศาสนาฯลฯ 



 

หน๎าที่ ๑๓๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ  ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๖ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
มาตรฐาน ส ๕.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๓๒๑๐๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ศึกษาประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เชํน แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีตํอสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลตํอการสถาปนาอาณาจักรไทยในชํวงเวลาตํางๆ  
สาเหตุและผลของการปฏิรูปฯลฯ บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด๎านตํางๆ เชํน การ
ปูองกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร๎างสรรค์วัฒนธรรมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่
มีตํอสังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและตํางประเทศที่มีสํวนสร๎างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย  ปัจจัยที่สํงเสริมความสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตํอสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตํางๆ   การ
สืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย  แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์   วิธีการมีสํวนรํวมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการคิด  
วิเคราะห์ด๎านสังคมอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎  ความเข๎าใจ ความคิด
สร๎างสรรค์ และสามารถน าคุณคําทางสังคมไปใช๎สื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎   

ตระหนักและเห็นคุณคําสังคมไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ  เข๎าใจถึงการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ  ท าให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อ่ืน มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกตําง น าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๕ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ส ๔.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ 

 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๔๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 
ส 21201  หน้าที่พลเมือง 1          20   ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 21202  หน้าที่พลเมือง 2          20  ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

มีสํวนรํวมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาทในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงานในเรื่องการใช๎ธรรมชาติชํวย
ธรรมชาติการปลูกปุาในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู๎ และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช๎เหตุผล มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห๎องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบ
ข๎อมูล 

เพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตํางๆ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตอดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม อยูํรํวมกันอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด๎วยการเคารพซึ่ง
กันและกัน ไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความ
ขัดแย๎ง 

โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมํตรงกัน ด๎วยการเจรจาไกลํเกลี่ย การเจรจา
ตํอรอง การระงับ 

ความขัดแย๎ง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู๎ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎ง
ด๎วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 



 

หน๎าที่ ๑๔๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม 
3.เห็นคุณคําและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอยํางของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตําง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และอยูํรํวมกัน 

อยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
9. มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 2๒20๓  หน้าที่พลเมือง 1          20   ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 2๒20๔  หน้าที่พลเมือง 2          20  ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตํงกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู๎อ่ืนให๎มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ์ 
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎อ่ืนให๎มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามขําวสารบ๎านเมือง ความกล๎าหาญ 
ทางจริยธรรม การเป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของ  หอง
เรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตาํง ๆ และรูทันขําวสาร ปฏิบัติตน เป็นผู๎
มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ ใฝุหาความรู และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  

เห็นคุณคําของการอยูรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎ อม การอยู
รวํมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และวาจาดู
หมิ่นผู๎อ่ืน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแกปัญหาความขัดแย๎ง โดยสันติวิธี



 

หน๎าที่ ๑๔๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช๎ของสํวนรวม ด๎วยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตํอรอง การระงับ ความขัดแย๎ง 
ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝุหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  ยอมรับผลที่เกิด
จากการกระท าของตนเอง  

โดยใช๎กระบวนการกลุ ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการ แกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง  

 
ผลการเรียนรู  

๑. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษม์ารยาทไทย  
๒. แสดงออกและแนะน าผู๎อ่ืนให๎มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละตอํสังคม  
๓. เห็นคุณคํา อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
๔ . เป็นแบบอยํางและแนะน าผู๎ อ่ืนให๎มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกตแ์ละเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๗. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูลเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ตําง ๆ และรูทันขําวสาร  
๘. เห็นคุณคําของการอยูรวํมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการแกปัญหาความขัดแยง๎โดยสันติวิธี  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง  

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
ส 2๓20๕  หน้าที่พลเมือง 1          20   ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 1) 
ส 2๓20๖  หน้าที่พลเมือง 2          20  ชั่วโมง / ภาค  0.5 หน่วยกิต (ภาคเรียนที่ 2) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

มีสํวนรํวม  แนะน าผู๎ อ่ืนให๎อนุรักษ์  และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนา  การแตํงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก น าผู๎อ่ืนและมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 
และเสียสละตํอสังคม เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู๎วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู  ตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง และมสีํวนรํวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 



 

หน๎าที่ ๑๔๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ แกปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝุหาความรู และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช๎สิทธิและหน๎าที่ การใช๎เสรีภาพอยําง
รับผิดชอบ การมสีํวนรํวมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตํอกิจกรรมของห๎องเรียน
และ โรงเรียน ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหนา๎ที่ของบุคคลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝุหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง  

เห็นคุณคําของการอยูรํวมกันในภูมิภาคเอเชียอยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทํามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตําง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล๎อม การอยู
รํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยา และวาจาดู
หมิ่นผู๎อ่ืน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แบํงปัน มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแย๎ง ในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน  ใฝุหาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

โดยใช๎กระบวนการกลุ ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการ แกปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสร๎างความตระหนัก กระบวนการสร๎างคํานิยม 
และกระบวนการสร๎างเจตคติ  

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง  อยูํรวํมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ จัดการความขัดแย๎ง ด๎วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู  

๑. มีสํวนรํวม  แนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ ์และยกยํองผู๎มีมารยาทไทย  
๒. แสดงออก แนะน าผู๎อ่ืน และมีสํวนรํวมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละ  
๓. เห็นคุณคํา อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย  
๔. เป็นแบบอยําง  และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๗. มีสํวนรํวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข๎อมูล ตรวจสอบการท าหน๎าที่ของบุคคล  เพ่ือ

ใช๎ประกอบการตัดสินใจ  
๘. เห็นคุณคําของการอยูรวํมกันในภูมิภาคตําง ๆ ของโลกอยํางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีสํวนรํวมและเสนอแนวทางการปูองกันปัญหาความขัดแยง๎  
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง  

 
 



 

หน๎าที่ ๑๔๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส ๓๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง๑    จ านวน ๒๐ชั่วโมง / ภาค๐.๕หน่วยกิต 
ส ๓๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง๒    จ านวน ๒๐ชั่วโมง / ภาค๐.๕หน่วยกิต 

 
มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะในเรื่องการแสดงความ

เคารพการสนทนาการแตํงกายการมีสัมมาคารวะเห็นคุณคําอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝุหาความรู๎และตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการมีระเบียบวินัยความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข๎างในไมํติดต าราบริการรวมที่จุดเดียวใช๎
อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการ
เป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการใช๎สิทธิและหน๎าที่การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบความกล๎าหาญทางจริยธรรม
การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะการติดตามและประเมินขําวสารทางการเมืองและการรู๎เทําทันสื่อ
การมสีํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจมีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณรู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพ้ืนฐานของข๎อมูลปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมเห็นคุณคําของการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด๎วยการเคารพซึ่งกันและกันไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อื่นชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันแบํงปันปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝุหาความรู๎และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๔๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ 
๒. เห็นคุณคําอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
๓. เป็นแบบอยํางมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. เป็นแบบอยํางประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๖. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๗. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
๘. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ 
๙. คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล 
๑๐. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๑๑.เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๑๒.ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส ๓๒๒๐๓  หน้าที่พลเมือง ๓    จ านวน ๒๐ชั่วโมง / ภาค๐.๕หน่วยกิต 
ส ๓๒๒๐๔  หน้าที่พลเมือง ๔    จ านวน ๒๐ชั่วโมง / ภาค๐.๕หน่วยกิต 
 

มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะในเรื่องการแสดงความ
เคารพการสนทนาการแตํงกายการมีสัมมาคารวะเห็นคุณคําอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝุหาความรู๎และตั้งใจ
ปฏิบัติหน๎าที่ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาท
ในเรื่องการมีระเบียบวินัยความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องระเบิดจากข๎างในไมํติดต าราบริการรวมที่จุดเดียวใช๎
อธรรมปราบอธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการ
เป็นผู๎น าและการเป็นสมาชิกที่ดีการใช๎สิทธิและหน๎าที่การใช๎เสรีภาพอยํางรับผิดชอบความกล๎าหาญทางจริยธรรม
การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาสังคมตํอสาธารณะการติดตามและประเมินขําวสารทางการเมืองและการรู๎เทําทันสื่อ
การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจมีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณรู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อคาดการณ์



 

หน๎าที่ ๑๔๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพ้ืนฐานของข๎อมูลปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝุหาความรู๎ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมเห็นคุณคําของการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันด๎วยการเคารพซึ่งกันและกันไมํแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู๎อ่ืนชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันแบํงปันปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเองในเรื่องความอดทนใฝุหาความรู๎และยอมรับผลที่ เกิดจากการกระท า
ของตนเอง 

โดยใช๎กระบวนการกลุํมกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก๎ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองมีวิจารณญาณในการเลือกตั้งและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติจัดการความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีสํวนรํวมและแนะน าผู๎อ่ืนให๎อนุรักษ์และเผยแพรํมารยาทไทยสูํสาธารณะ 
๒. เห็นคุณคําอนุรักษ์สืบสานประยุกต์และเผยแพรํขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 
๓. เป็นแบบอยํางมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน

ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. เป็นแบบอยํางประยุกต์และเผยแพรํพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. เป็นแบบอยํางและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๖. ประยุกต์ใช๎กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
๗. มีสํวนรํวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยํางมีวิจารณญาณ 
๘. รู๎ทันขําวสารและรู๎ทันสื่อ 
๙. คาดการณ์เหตุการณ์ลํวงหน๎าบนพื้นฐานของข๎อมูล 
๑๐. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๑๑.เห็นคุณคําของการอยูํรํวมกันอยํางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๑๒.ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๔๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ท าไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทางสังคม  และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ  สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะ
ได๎เรียนรู๎เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง มีเจตคติ  คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ทักษะปฏิบัติด๎านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะสํงผลให๎สังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด๎านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การสร๎างเสริม

สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให๎ยั่งยืน 
สุขศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาพฤติกรรมด๎านความรู๎ เจตคติ  คุณธรรม  คํานิยม  และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับสุขภาพควบคูํไปด๎วยกัน  
พลศึกษา   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลํนเกมและกีฬา  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพและกีฬา 

  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบขํายองค์ความรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา

ประกอบด๎วย 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องธรรมชาติของการจริญเติบโต

และพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบตํางๆ
ของรํางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให๎เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

 ชีวิตและครอบครัว  ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องคุณคําของตนเองและครอบครัว  การปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ความรู๎สึกทางเพศ  การสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน สุขปฏิบัติทาง
เพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เรื่อง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ  การเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยําง
หลากหลายทั้งไทยและสากล  การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ  ข๎อตกลงในการเข๎ารํวมกิจกรรมทางกายและกีฬา    
และความมีน้ าใจนักกีฬา 

 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลือกบริโภคอาหาร  ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  การสร๎างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ และการปูองกัน
โรคทั้งโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 

 ความปลอดภัยในชีวิต ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎เรื่องการปูองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ทั้ง
ความเสี่ยงตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช๎ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร๎างเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต 
 
 



 

หน๎าที่ ๑๔๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 เข๎าใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีตํอ
สุขภาพและชีวิตในชํวงวัยตํางๆ 

 เข๎าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย  จิตใจ อารมณ์ ความรู๎สึกทาง
เพศ  ความเสมอภาคทางเพศ สร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน  และตัดสินใจแก๎ปัญหาชีวิตด๎วยวิธีการที่
เหมาะสม  เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ได๎สัดสํวน สํงผลดีตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 

 มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพ่ือน ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีตํอเจตคติ 
คํานิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได๎อยํางเหมาะสม 

 ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงตํอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใช๎ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง รู๎จักสร๎างเสริมความปลอดภัยให๎แกํตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช๎ได๎อยํางปลอดภัย  สนุกสนาน  และปฏิบัติเป็นประจ า
สม่ าเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

 แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การด ารงสุขภาพ  
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเลํนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

 ส านึกในคุณคํา ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
 ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน๎าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู๎อ่ืน ให๎ความรํวมมือใน

การแขํงขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอยํางเป็นระบบ  ด๎วยความมุํงมั่นและมีน้ าใจนักกีฬา จนประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายด๎วยความชื่นชม และสนุกสนาน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 สามารถดูแลสุขภาพ สร๎างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  และพฤติกรรมเสี่ยง
ตํอสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช๎ยา สารเสพติด และความรุนแรงได๎อยํางมีประสิทธิภาพด๎วยการวางแผนอยํางเป็นระบบ 

 แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร ความเข๎าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีตํอพฤติกรรมทางเพศ การด าเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพด ี

 ออกก าลังกาย เลํนกีฬา เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร๎างเสริมสมรรถภาพ เพ่ือสุขภาพ
โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง สม่ าเสมอด๎วยความชื่นชมและสนุกสนาน 

 แสดงความรับผิดชอบ ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และเลํนกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเปูาหมายของตนเองและทีม 

 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลํน และการแขํงขัน ด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬาและน าไป
ปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

 วิเคราะห์และประเมินสุขภาพสํวนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สร๎างเสริมสุขภาพ ด ารง
สุขภาพ การปูองกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 

 ใช๎กระบวนการทางประชาสังคม สร๎างเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งปลอดภัย และมีวิถีชีวิตที่ดี 
 



 

หน้าที่ ๑๕๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน  พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิ บ ายความส า คัญของร ะบบ
ประสาท  และระบบ ตํอมไร๎ทํอที่มี
ผลตํอสุขภาพ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของวัยรุํน 

๒. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท
และระบบตํ อมไร๎ทํ อ ให๎ ท า ง าน
ตามปกติ 

๓. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง
รํ า ง ก า ย ข อ ง ต น เ อ ง กั บ เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

๔. แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให๎เจริญเติบโตสมวัย 

 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย  
จิ ต ใ จ   อ า ร ม ณ์   สั ง ค ม  แ ล ะ
สติปัญญาในวัยรุํน 

๒. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการด๎าน
รํางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ในวัยรุํน 

๑. เป รี ยบ เที ยบการ เปลี่ ย นแปลง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา  แตํละชํวงของ
ชีวิต 

๒. วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวัง
ของสังคมตํอการเปลี่ยนแปลงของ
วัยรุํน 

๓. วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณาที่มีอิทธิพลตํอ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
วัยรุํน 

๑. อธิบายกระบวนการสร๎างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะ
ตํางๆ   

๒. วางแผนดู แลสุ ขภาพตามภาวะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๕๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน   พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิ บ า ย วิ ธี ก า ร ป รั บ ตั ว ตํ อ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงทางรํ า งกายจิต ใจ 
อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
อยํางเหมาะสม 

๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกัน
ตนเองจากการถูกลํวงละเมิดทาง
เพศ 

 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอเจตคติ
ในเรื่องเพศ 

๒. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ ที่
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

๓. อธิ บ า ย วิ ธี ปู อ ง กั น ต น เ อ ง แ ล ะ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง จ า ก โ ร ค ติ ด ตํ อ ท า ง
เพศสั ม พันธ์   เ อดส์   และการ
ตั้งครรภ์โดยไมํพึงประสงค ์

๔. อธิบายความส าคัญของความเสมอ
ภาค ทางเพศ และวางตัวได๎อยําง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายอนามัยแมํและเด็ก  การ
วางแผนครอบครัว  และวิ ธี การ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอ 
การตั้งครรภ์ 

๓. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทาง
ปู อ งกั น  แก๎ ไ ขคว ามขั ดแย๎ ง ใ น
ครอบครัว 

๑. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน 
สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลตํอพฤติกรรม
ทางเพศและการด าเนินชีวิต 

๒. วิ เคราะห์คํ านิ ยมในเรื่ อง เพศ  ตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 

๓. เลือกใช๎ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน  
ลดความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศ
และครอบครัว 

๔. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่
อาจเกิดข้ึนระหวํางนักเรียน  หรือเยาวชน
ในชุมชน  และเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๕๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๓   การเคลื่อนไหว การบริหารกายตามสมณวิสัย 
มาตรฐาน   พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เพ่ิมพูนความสามารถของตนตาม        
หลักการเคลื่อนไหว ที่ใช๎ทักษะกลไก
และทักษะพ้ืนฐานที่น า ไปสูํ การ
พัฒนาทักษะการบริหารกายตาม
สมณวิสัย 

๒. รู๎จักกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช๎ทักษะพ้ืนฐาน
ตามชนิดกีฬา อยํางละ ๑ ชนิด 

๓. รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย 
๑ กิจกรรม และน าหลักความรู๎ที่ได๎
ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 

๑. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคลื่อนไหวใน
การบริหารกายจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสม
ในบริบทของตนเอง 

๒. รู๎จักกีฬาไทย และกีฬาสากล ทั้ ง
ประเภทบุคคลและทีมอยํางละ ๑ 
ชนิด 

๓. เปรี ยบ เที ยบประสิทธิ ภ าพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหว  ที่สํงผลตํอ
การบริหารกายและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔. รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ 
กิจกรรม และน าความรู๎และหลักการ
ที่ได๎  ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน
อยํางเป็นระบบ 

๑. รู๎จักกีฬาไทยและกีฬาสากล อยํางละ 
๑ ชนิด 

๒. น าหลักการ ความรู๎และทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การ
บริหารกายไปใช๎สร๎างเสริมสุขภาพ
อยํางตํอเนื่อง  เป็นระบบ 

๓. รํวมกิจกรรมนันทนาการอยํางน๎อย ๑ 
กิจกรรม และน าหลักความรู๎วิธีการไป
ขยายผลการเรียนรู๎ให๎กับผู๎อื่น 

๑. วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆ  ในการบริหาร
กายตามสมณวิสัย 

๒. ใช๎ความสามารถของตนเ พ่ือเ พ่ิมพูน
ศักยภาพของหมูํคณะ  ค านึงถึงผลที่เกิด
ตํอผู๎อืน่ และสังคม 

๓. รู๎จักกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / 
คูํ  กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด 

๔. เคลื่อนไหวได๎อยํางเหมาะสมแกํสมณเพศ 
๕. เข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน 

และน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

หน้าที่ ๑๕๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๓   การเคลื่อนไหว การบริหารกายตามสมณวิสัย 
มาตรฐาน   พ ๓.๒   เห็นคุณค่าของการบริหารกาย ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ รู้จักเกมกีฬา วินัย สิทธิ กฎ กติกา ของกีฬา 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 
๑. อธิบายความส าคัญของการบริหาร

กายจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพด ี
๒. ออกก าลังกายตามความถนัด ความ

สนใจอยํางเต็มความ สามารถ พร๎อม
ทั้งมีการบริหารกายของตนและผู๎อ่ืน 

๓. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข๎อตกลง
ตามวิธีบริหารกายที่เลือกปฏิบัติ 

๔. วางแผน  การบริหารกายอยํางเป็น
ระบบ 

๕. รํวมมือในการบริหารกาย และการ
ปฏิบัติเป็นหมูํคณะได๎อยํางพร๎อม
เพรียง 

๖. วิเคราะห์เปรียบเทียบและยอมรับ
ความแตกตํางระหวํางวิธีการบริหาร
กายของตนเองกับผู๎อ่ืน 

๑. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย จิตใจ อารมณ์  สั งคม และ
สติปัญญาที่เกิดจากการบริหารกาย 
เป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 

๒. เลือกเข๎ารํวมกิจกรรมบริหารกายตาม
ความถนัด ความสนใจพร๎อมทั้ ง
วิ เคราะห์ความแตกตํางระหวําง
บุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง 

๓. มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ข๎อตกลงในการบริหารกายที่เลือก 

๔. วางแผนการบริหารกายอยํางเป็น
ระบบ 

๕. น าผลการปฏิบัติในการบริหารกายมา
สรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด๎วย
ความมุํงม่ัน 

 

๑. รู๎และเข๎าใจมารยาทในการเลํนและดู
กีฬา 

๒. บริหารกายอยํางสม่ าเสมอและน า
แนวคิดหลักการจากการบริหารกาย
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด๎วย
ความภาคภูมิใจ 

๓. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข๎อตกลง
ในการบริหารกายตามวิธีบริหารกาย
ที่เลือกและน าแนวคิด ที่ได๎ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของตนในสังคม 

๔. จ าแนกกลวิธีการบริหารกาย และใช๎
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ย ที่ เ ลื อ ก แ ล ะ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับหมูํ
คณะ 

๕. เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
ที่เกิดจากการบริหารกายเป็นประจ า 

 

๑. บริหารกายตามสมณวิสัยอยํางสม่ าเสมอ 
และใช๎ความสามารถของตนเองเ พ่ิม
ศักยภาพของหมูํคณะ ลดความเป็นตัวตน 
ค านึงถึงผลที่เกิดตํอสังคม 

๒. อธิบายเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธี
ตํางๆ  ในการเลํนกีฬา 

๓. รู๎มารยาท ในการดู การเลํนและการ
แขํงขันกีฬา 

๔. รํวมกิจกรรมทางการบริหารกายอยํางมี
ความสุข เห็นคุณคําและความงามของการ
บริหารกาย 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๕๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน  พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ   การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
๒. วิ เคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากภาวะ

โภชนาการที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ 
๓. ควบคุมน้ าหนักของตนเองให๎อยูํใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
๔. สร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ

ทางกายตามผลการทดสอบ 

๑. เลือกใช๎บริการทางสุขภาพอยํางมี
เหตุผล 

๒. วิเคราะห์ผลของการใช๎เทคโนโลยีที่มี
ตํอสุขภาพ 

๓. วิเคราะห์ความเจริญ ก๎าวหน๎าทาง
การแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ 

๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะ
สมดุลระหวํ างสุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

๕. อธิบายลักษณะอาการเบื้องต๎นของผู๎
มีปัญหาสุขภาพจิต 

๖. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนพ่ือจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 

๗. พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให๎
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑. ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสม
กับวั ยตํ างๆ โดยค านึ งถึ งความ
ประหยัดและคุณคําทางโภชนาการ 

๒. เสนอแนวทางปูองกันโรคที่ เป็น
สาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและ
การตายของคนไทย 

๓. ร วบ ร ว มข๎ อ มู ล แล ะ เ ส นอแน ว
ทางแก๎ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

๔. วางแผนและจัดเวลาในการออก
ก าลังกาย  การพักผํอนและการ
สร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
พัฒนาได๎ตามความแตกตํางระหวําง
บุคคล 

๑. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคในชุมชน 

๒. วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพ  เพ่ือการเลือกบริโภค 

๓. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผ ู ๎บริโภค 
๔. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการ

ปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคน
ไทย 

๕. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว 

๖. มีสํ วนรํ วมในการสํ ง เสริมและพัฒนา
สุขภาพในชุมชน 

๗. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง     
กลไก 

 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๕๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน  พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. แ ส ด ง วิ ธี ป ฐ ม พ ย า บ า ล แ ล ะ
เคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย 

๒. อธิบายลักษณะอาการของผู๎ติดสาร
เสพติดและการปูองกันการติดสาร
เสพติด 

๓. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช๎สาร
เสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

๔. แสดงวิธีการชักชวนผู๎อ่ืนให๎  ลด  ละ  
เลิก  สารเสพติดโดยใช๎ทักษะตํางๆ 

๑. ระบุวิ ธีการ  ปัจจัยและแหลํ งที่
ชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ติดสารเสพติด 

๒. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 

๓. ใช๎ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ คับขันที่
อาจน าไปสูํอันตราย 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลตํอสุขภาพและแนวทาง
ปูองกัน 

๒. หลีกเลี่ยงการใช๎ความรุนแรงและ
ชักชวนเพ่ือนให๎หลีกเลี่ยงการใช๎
ความรุนแรงในการแก๎ปัญหา 

๓. วิ เ ค ร า ะ ห์ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง สื่ อ ตํ อ
พฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 

๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุ 

๕. แสดงวิธีการชํวยฟ้ืนคืนชีพอยํางถูก
วิธี 

๑. มีสํวนรํวมในการปูองกันความเสี่ยงตํอการ
ใช๎ยา การใช๎สารเสพติดและความรุนแรง  
เพ่ือสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และ
สังคม 

๒. วิ เ ค ร า ะห์ ผ ลกร ะทบที่ เ กิ ด จ ากกา ร
ครอบครอง  การใช๎และการจ าหนํายสาร
เสพติด 

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทาง
ปูองกัน 

๔. วางแผนก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

๕. มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน 

๖. ใ ช๎ ทั กษะกา รตั ด สิ น ใ จ แก๎ ปั ญห า ใ น
สถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความ
รุนแรง 

๗. แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี 



 

หน้าที่ ๑๕๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หนํวยกิต  ภาคเรียนท่ี ๑  
 

ศึกษาความส าคัญของระบบประสาท ระบบตํอมไร๎ทํอที่มีผลตํอสุขภาพ การเจริญเติบโต การ
พัฒนาการของวัยรุํน วิธีดูแลรักษาระบบประสาท   ระบบตํอมไร๎ทํอให๎ท างานตามปกติ  การวิเคราะห์ภาวะการ
เจริญเติบโต  ตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องแนวทางในการพัฒนาตนเองให๎เจริญเติบโตสมวัย  การ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ  การยอมรับและการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางรํางกาย จิตใจ อามรณ์ และพัฒนาการทางเพศ  การเบี่ยงเบนทางเพศ  ทักษะการปฏิเสธเพ่ือปูองกันการถูกลํวง
ละเมิดทางเพศ  หลักการออกก าลังกายและการเคลื่อนไหว เชํน เดินจงกรม บิณฑบาต  ประวัติความเป็นมาของ
มวยไทย ตะกร๎อ กระบี่  ประวัติความเป็นมาของปิงปอง ฟุตบอล บาสเกตบอล วิธีการเดินจงกรม/นั่ง สมาธิระยะที่ 
๑-๒ นั่งสมาธิ ๑๐ นาที  หลักการบิณฑบาต  การกวาดลานวัดการฝึกโยคะพ้ืนฐาน   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบและค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพื่อน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและการ
เคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม และ
การนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา พ ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

ศึกษาความส าคัญของหลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ 
ภาวะการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการ  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย  วิธีคุมน้ าหนักของ
ตนเอง  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางการ  วิธีสร๎างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยอยํางปลอดภัย เป็นลม บาดแผล ไฟไหม๎  กระดูกหัก  น้ าร๎อนลวก   ลักษณะของผู๎ติดสารเสพติด  
อาการของผู๎ติดสารเสพติด  การปูองกันการติดสารเสพติด  ความสัมพันธ์ของการใช๎สารเสพติดเกิดโรคและอุบัติเหตุ  
ทักษะที่ใช๎ในการชักชวนผู๎อ่ืนให๎ ลด ละ เลิกสารเสพติด ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ  
ทักษะการแก๎ไขปัญหา 



 

หน้าที่ ๑๕๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม  รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายทีเ่หมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๘ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       

เวลา ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หนวํยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุํน  ปัจจัยที่มี
ผลกระทบตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พันธุกรรม 
สิ่งแวดล๎อม การอบรมเลี้ยงดู  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอเจตคติในเรื่องเพศ ครอบครัว วัฒนธรรม เพ่ือน สื่อ  ปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เชํน โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์โดยไมํพึง
ประสงค์  ความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ  การวางตัวตํอเพศตรงข๎าม ปัญหาทางเพศ แนวทางการแก๎ ไข
ปัญหาทางเพศ การน าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเลํนกีฬาจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเลํนกีฬา การเลํนกีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เลือก 
เชํน กรีฑาประเภทลูํและลาน  บาสเกตบอล  กระบี่  เทนนิ ส  ตระกร๎อลอดบํวง  ฟุตซอล  วํายน้ า  เทควันโด   
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สํงผลตํอการเลํนกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  

การน าประสบการณ์จากการรํวมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาอยํางสม่ าเสมอ  จน
เป็นวิถีชีวิตการสร๎างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยการออกก าลังกายและเลํนกีฬาเป็นประจ า การเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล
ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม การวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการรํวม
กิจกรรม การออกก าลังกายและเลํนกีฬาวินัยในการฝึกและการเลํนกีฬา  ตามกฎ  กติกาและข๎อตกลงรูปแบบ  
กลวิธีการรุก  การปูองกันในการเลํนกีฬาเป็นทีม ประโยชน์ของการเลํนและการท างานเป็นทีม หลักการให๎ความ
รํวมมือในการเลํน การแขํงขันกีฬาและการท างานเป็นทีม การพัฒนาวิธีเลํนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองโดยค านึงถึง
การเลือกวิธีเลํน การแก๎ไขข๎อบกพรํอง  การเพ่ิมทักษะ การสร๎างแรงจูงใจ และการสร๎างความมุํงมั่นในการเลํนและ
แขํงขันกีฬา  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  



 

หน้าที่ ๑๕๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม  รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๕ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕   

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาการเลือกใช๎บริ การทางสุขภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอสุขภาพ ความเจริญก๎าวหน๎า
ทางการแพทย์ที่มีผลตํอสุขภาพ ความสมดุลระหวํางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความสมดุลระหวํางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพ่ือจัดการกับอารมณ์และความเครียด เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย อันตรายวิธีการปัจจัยและแหลํงที่ชํวยเหลือ  การฟ้ืนฟูผู๎ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณ์เสี่ยง เชํน การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท การเข๎าไปในแหลํงอบายมุข การแขํงจักรยานยนต์บนท๎องถนน 
เป็นต๎น รวมถึงทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง (ทักษะปฏิเสธ ทักษะการตํอรอง ฯลฯ)  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์
คับขันทีอ่าจน าไปสูํความปลอดภัย 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม  รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       

เวลา ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หนวํยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแตํละวัย เชํน  วัยทารก วัย
กํอนเรียน วัยเรียน วัยรุํน วัยผู๎ใหญํ วัยสูงอายุ  รวมถึงเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีตํอการ
เปลี่ยนแปลงของวัยรุํน สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุํน เชํน  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์อินเทอร์เน็ต  มีความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ เชํนอนามัยแมํและเด็ก การวางแผน
ครอบครัว  ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตั้งครรภ์  เชํน  แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สภาพแวดล๎อม การติดเชื้อ 
โรคที่เกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย๎งในครอบครัวซึ่งมีแนวทางปูองกัน แก๎ไขความขัดแย๎ง
ในครอบครัว รวมทั้งเทคนิคและวิธีการเลํน กีฬาไทยและกีฬาสากลที่เลือก เชํน กรีฑาประเภทลูํและลาน วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอล  ดาบสองมือ  เทนนิส  ตะกร๎อข๎ามตาขําย  ฟุตบอล    

การน าหลักการ ความรู๎ ทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเลํนเกม การเลํนกีฬาไปใช๎เป็นระบบ
สร๎างเสริมสุขภาพอยํางตํอเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแกํผู๎อ่ืน  มารยาทในการเลํนและการดูกีฬาด๎วยความมี
น้ าใจนักกีฬา  การออกก าลังกายและการเลํนกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม  การน าประสบการณ์  แนวคิด
จากการออกก าลังกายและเลํนกีฬาไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎ กติกาและข๎อตกลงในการเลํนกีฬาที่
เลือกเลํน การประยุกต์ประสบการณ์การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํนกีฬาไปใช๎พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนในสังคม วิธีการประยุกต์ใช๎กลวิธีการรุกและการปูองกันในการเลํนกีฬาได๎ตามสถานการณ์ของการเลํนการพัฒนา
สุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกก าลังกายและการเลํนกีฬาเป็นประจ า    

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม  รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วธิีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๔ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๓/๑ ม.๓/๒  ม.๓/๓   
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยตํางๆ  เชํน  วัยทารก  วัยเด็ก (วัยกํอนเรียน วัย
เรียน)  วัยรุํน วัยผู๎ใหญํ วัยสูงอายุ  โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณคําทางโภชนาการ โรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของ
การเจ็บปุวยและการตายของคนไทย โรคติดตํอ เชํน โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์มโรคไข๎หวัดนก โรค
ไมํติดตํอ เชํน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคมะเร็ง ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน   การวางแผนและจัดเวลาในการ  ออกก าลังกาย  การพักผํอน และการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบตํางๆ และการพัฒนาสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงตํอ
สุขภาพ แนวทางการปูองกันความเสี่ยงตํอสุขภาพ  ปัญหาและผลกระทบจากการใช๎ความรุนแรง  วิธีหลีกเลี่ยงการ
ใช๎ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อตํอพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท  อินเทอร์เน็ต  
เกม ฯลฯ)   ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ตํอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการชํวยฟื้นคืนชีพ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิตมีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม  รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ  การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕   
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษากระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะตํางๆ วางแผนดูแล
สุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เลือกใช๎ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆ ในการเลํนกีฬา การใช๎ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดตํอ
ผู๎อื่นและสังคม เลํนกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคล/คูํ กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด แสดงการเคลื่อนไหว  

การเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม ออกก าลังกายและเลํนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ ใช๎ความสามารถของตนเอง
เพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดตํอสังคม ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตํางๆ  ใน
ระหวํางการเลํน การแขํงขันกีฬากับผู๎อ่ืนและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง 
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลํนและการแขํงขันกีฬา  ด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา รํวมกิจกรรมทางกาย
และเลํนกีฬาอยํางมีความสุข ชื่นชมในคุณคําและความงามของการกีฬา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๕ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒   
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๒  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรคในชุมชนอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิของผู๎บริโภค สาเหตุ
และเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทยวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน การพัฒนา
สมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 

 การมีสํวนรํวมในการปูองกันความเสี่ยงตํอการใช๎ยา การใช๎สารเสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช๎และการจ าหนํายสารเสพติด ปัจจัยที่มี
ผลตํอสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปูองกัน วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และการ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ใช๎ทักษะการตัดสินใจ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจกา ร
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๔ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗   
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษากระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะตํางๆ วางแผนดูแล
สุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เลือกใช๎ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆ ในการเลํนกีฬา การใช๎ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดตํอ
ผู๎อื่นและสังคม เลํนกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคล/คูํ กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด แสดงการเคลื่อนไหว  

การเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม ออกก าลังกายและเลํนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ ใช๎ความสามารถของตนเอง
เพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดตํอสังคม ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตํางๆ  ใน
ระหวํางการเลํน การแขํงขันกีฬากับผู๎อ่ืนและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง 
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลํนและการแขํงขันกีฬา  ด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา รํวมกิจกรรมทางกาย
และเลํนกีฬาอยํางมีความสุข ชื่นชมในคุณคําและความงามของการกีฬา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลัง กายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๕ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒   
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔   
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕ 
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔   
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๒๑๐๒  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรคในชุมชนอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิของผู๎บริโภค สาเหตุ
และเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทยวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน การพัฒนา
สมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 

 การมีสํวนรํวมในการปูองกันความเสี่ยงตํอการใช๎ยา การใช๎สารเสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช๎และการจ าหนํายสารเสพติด ปัจจัยที่มี
ผลตํอสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปูองกัน วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และการ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช๎ทักษะการตัดสินใจ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบคน๎ อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๔ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗   
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษากระบวนการสร๎างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบอวัยวะตํ างๆ วางแผนดูแล
สุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว อิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางเพศและการด าเนินชีวิต คํานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เลือกใช๎ทักษะที่เหมาะสมในการปูองกัน ลดความขัดแย๎งและแก๎ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว 
สาเหตุและผลของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นระหวํางนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบตํางๆ ในการเลํนกีฬา การใช๎ความสามารถของตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลที่เกิดตํอ
ผู๎อื่นและสังคม เลํนกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคล/คูํ กีฬาประเภททีมได๎อยํางน๎อย ๑ ชนิด แสดงการเคลื่อนไหว  

การเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนและสังคม ออกก าลังกายและเลํนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยํางสม่ าเสมอ ใช๎ความสามารถของตน เอง
เพ่ิมศักยภาพของทีม  ลดความเป็นตัวตน  ค านึงถึงผลที่เกิดตํอสังคม ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีตํางๆ  ใน
ระหวํางการเลํน การแขํงขันกีฬากับผู๎อ่ืนและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช๎ในชีวิตประจ าวันอยํางตํอเนื่อง 
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลํนและการแขํงขันกีฬา  ด๎วยความมีน้ าใจนักกีฬา รํวมกิจกรรมทางกาย
และเลํนกีฬาอยํางมีความสุข ชื่นชมในคุณคําและความงามของการกีฬา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า สืบค๎น 
อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม ปฏิบัติ
จริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานีอนามัย
ใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การแก๎ปัญหา  
การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพื่อน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและการเคลื่อนไหว 
รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ 
การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการออกก าลังกายที่
เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๕ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒   
มาตรฐาน พ ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   
มาตรฐาน พ ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ 
มาตรฐาน พ ๓.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา พ ๓๓๑๐๒  กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีตํอการสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรคในชุมชนอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค การปฏิบัติตนตามสิทธิของผู๎บริโภค สาเหตุ
และเสนอแนวทางการปูองกันการเจ็บปุวยและการตายของคนไทยวางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว การมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคล ในชุมชน การพัฒนา
สมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 

การมีสํวนรํวมในการปูองกันความเสี่ยงตํอการใช๎ยา การใช๎สารเสพติดและความรุนแรงเพ่ือสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช๎และการจ าหนํายสารเสพติด ปัจจัยที่มี
ผลตํอสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางปูองกัน วางแผน ก าหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และการ
สร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  ใช๎ทักษะการตัดสินใจ
แก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอสุขภาพและความรุนแรง แสดงวิธีการชํวยฟื้นคืนชีพอยํางถูกวิธี 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การค๎นคว๎า 
สืบค๎น อธิบาย สาธิต เป็นรายบุคคล ศึกษากระบวนการกลุํม ศึกษาเป็นรายบุคคล น าเสนอเป็นรายบุคคล รายกลุํม 
ปฏิบัติจริงโดยการท าแบบทดสอบ และค๎นคว๎า รายงานกิจกรรมกลุํมศึกษานอกสถานที่ เชํนโรงพยาบาล  สถานี
อนามัยใกล๎โรงเรียน  

ตระหนักและเห็นความส าคัญในการใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน ความรับผิดชอบ มีวินัย การ
แก๎ปัญหา  การใช๎ทักษะชีวิต มีทักษะในการเลือกคบเพ่ือน มีการปรับตัวเข๎าสูํสังคม รู๎หลักการออกก าลังกายและ
การเคลื่อนไหว รู๎และเข๎าใจของประวัติความเป็นมาของกีฬาไทย  ความเป็นมาของกีฬาสากล  รู๎วิธีการเดินจงกรม 
และการนั่งสมาธิ การบิณฑบาต  มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด วิธีการท าโยคะขั้นพ้ืนฐาน รู๎และเข๎าใจการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๔ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน พ ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗   
มาตรฐาน พ ๕.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีจินตนาการ
ทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะชํวย
พัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสูํการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎  
 
เรียนรู้อะไรในศิลปะ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิด
ความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตํางๆ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ 
คือ 

 ทัศนศิลป์     มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎าง
งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นภูมิปัญญาไทยและ
สากล ชื่นชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 ดนตรี    มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยํางสร๎างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณคําดนตรี ถํายทอดความรู๎สึก ทางดนตรีอยํางอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคําดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล   ร๎องเพลง และเลํนดนตรีในรูปแบบตํางๆ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี  แสดงความรู๎สึกที่มีตํอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

 นาฏศิลป์    มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อยํางสร๎างสรรค์  
ใช๎ศัพท์เบื้องต๎นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํานาฏศิลป์  ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดอยํางอิสระ 
สร๎างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบตํางๆ ประยุกต์ใช๎นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวําง
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เห็นคุณคําของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๖๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 รู๎และเข๎าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ และเทคนิคที่หลากหลายในการสร๎างงาน
ทัศนศิลป์ ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพ่ือสื่อความหมายและเรื่องราวตํางๆ ได๎อยํางมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและ
ประเมินคุณคํางานทัศนศิลป์ของตนเองและผู๎อ่ืน สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช๎เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นอยําง
เหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิกในการน าเสนอข๎อมูลและมีความรู๎ ทักษะที่จ าเป็นด๎านอาชีพ
ที่เก่ียวข๎องกันกับงานทัศนศิลป์ 

 รู๎และเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติ และท๎องถิ่น แตํละยุคสมัย 
เห็นคุณคํางานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรม
ตํางๆ  

 รู๎และเข๎าใจถึงความแตกตํางทางด๎านเสียง องค์ประกอบ อารมณ์ ความรู๎สึกของบทเพลงจาก
วัฒนธรรมตํางๆ มีทักษะในการร๎อง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเดี่ยวและเป็นวงโดยเน๎นเทคนิคการร๎องบรรเลงอยํางมี
คุณภาพ มีทักษะในการสร๎างสรรค์บทเพลงอยํางงําย อํานเขียนโน๎ตในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องต๎น
ได๎ รู๎และเข๎าใจถึงปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด๎านดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน 
แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ์ความรู๎สึกที่มีตํอบทเพลง สามารถน าเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบได๎อยํางมีเหตุผล 
มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รู๎ถึงอาชีพตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับดนตรีและบทบาท
ของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข๎าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอบุคคลและสังคม 

 รู๎และเข๎าใจที่มา ความสัมพันธ์  อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตํละวัฒนธรรมในยุคสมัยตํางๆ 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให๎งานดนตรีได๎รับการยอมรับ  

 รู๎และเข๎าใจการใช๎นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแปลความและสื่อสารผํานการแสดง 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใช๎เกณฑ์งําย ๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง วิจารณ์เปรียบเทียบงาน
นาฏศิลป์ โดยใช๎ความรู๎เรื่ององค์ประกอบทางนาฏศิลป์รํวมจัดการแสดง น าแนวคิดของการแสดงไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 รู๎และเข๎าใจประเภทละครไทยในแตํละยุคสมัย ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน ละครไทย และละครพ้ืนบ๎าน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม
ตํางๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร๎างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องแตํงกายในการแสดงนาฏศิลป์และละคร มีความเข๎าใจ 
ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิลป์ และละครในชีวิตประจ าวัน 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๖ 

 รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่อความหมาย สามารถใช๎ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์และ
กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร๎างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปิน
ทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีตํางๆ ในการออกแบบสร๎างสรรค์งานที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด๎วยภาพล๎อเลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณคํางาน
ทัศนศิลป์ด๎วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เข๎าใจ อิทธิพลของ
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหวํางประเทศที่มีผลตํอการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม  



 

หน้าที่ ๑๗๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 รู๎และเข๎าใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตํละประเภทและจ าแนกรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทย
และสากล เข๎าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตํอการสร๎างสรรค์ดนตรี เปรียบเทียบอารมณ์และความรู๎สึกที่ได๎รับจากดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน อําน เขียน โน๎ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะตํางๆ มีทักษะในการร๎องเพลงหรือ
เลํนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน๎นเทคนิค การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง สร๎างเกณฑ์ส าหรับประเมิน
คุณภาพการประพันธ์การเลํนดนตรีของตนเองและผู๎อ่ืนได๎อยํางเหมาะสม สามารถน าดนตรีไประยุกต์ใช๎ในงานอ่ืนๆ 

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดํนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตํางๆ เข๎าใจ
บทบาทของดนตรีที่สะท๎อนแนวความคิดและคํานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรม
ตํางๆ สร๎างแนวทางและมีสํวนรํวมในการสํงเสริมและอนุรักษ์ดนตรี  

 มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคูํและเป็นหมูํ 
สร๎างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ สามารถวิเคราะห์แกํนของการแสดงนาฏศิลป์และละครที่ต๎องการสื่อ
ความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแตํงกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลตํอการแสดง 
วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์และละคร  พัฒนาและใช๎เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถ
วิเคราะห์ทําทางการเคลื่อนไหวของผู๎คนในชีวิตประจ าวันและนามาประยุกต์ใช๎ในการแสดง 

 เข๎าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลส าคัญ              
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตํางๆ สามารถเปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช๎ใน
โอกาสตํางๆ และเสนอแนวคดิในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 



 

หน้าที่ ๑๗๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน  ศ ๑.๑    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องาน 
   ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. บรรยาย  ความแตกตํ า งและความ
คล๎ ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
สิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุ 

๒. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ โดยเน๎นความเป็นเอกภาพ
ความกลมกลืน และความสมดุล 

๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให๎เห็นระยะไกล
ใกล๎ เป็น ๓ มิติ 

๔. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร๎างเป็น
เรื่ องราว   ๓  มิติ โดย เน๎นความเป็น
เอกภาพความกลมกลืน และการสื่อถึง
เรื่องราวของงาน 

๕. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก
อื่นๆ ในการน าเสนอความคิดและข๎อมูล 

๖. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึง
วิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู๎อื่น
โดยใช๎เกณฑ์ที่ก าหนดให๎ 

๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด๎านรูปแบบ
และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา 

๒. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความ
แตกตํางของรูปแบบการใช๎วัสดุอุปกรณ์ใน
งานทัศนศิลป์ของศิลปิน 

๓. วาดภาพด๎วยเทคนิคที่หลากหลายในการ
สื่อความหมายและเรื่องราวตํางๆ 

๔. สร๎างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ 

๕. น าผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก๎ไขและ
พัฒนางาน 

๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
๗. บรรยายวิธีการใช๎งานทัศนศิลป์ในการ

โฆษณาเพื่อโน๎มน๎าวใจ และน าเสนอ
ตัวอยํางประกอบ 

 

๑. บรรยายสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ที่
เลือกมาโดยใช๎ความรู๎เรื่องทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบ 

๒. ระบุ และบรรยายเทคนิค  วิธีการของศิลปิน
ในการสร๎างงาน ทัศนศิลป ์

๓. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช๎ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบในการสร๎างงาน 
ทัศนศิลป์ของตนเองให๎มีคุณภาพ 

๔. มีทักษะในการสร๎างงานทัศนศิลป์อยําง
น๎อย ๓  ประเภท 

๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตํางๆ ใน
การสร๎างงานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ
ออกแบบ 

๖. สร๎างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ
เ พื่ อ ถํ า ย ท อ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
จินตนาการ 

๗. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมาย
เป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช๎ทัศนธาตุ 
และหลักการออกแบบ 

๘. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหา
และคุณคําในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

๑. วิเคราะห์การใช๎ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
ในการสื่อความหมายในรูปแบบตํางๆ 

๒. บรรยายจุดประสงค์  และเนื้ อหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช๎ศัพท์ทางทัศนศิลป์  

๓. วิเคราะห์การเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิค
ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ 

๔. มีทักษะและเทคนิคในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

๕. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด๎วยเทคโนโลยีตํางๆ 
โ ด ย เ น๎ น ห ลั ก ก า ร ออก แ บ บ แ ล ะ ก า ร จั ด
องค์ประกอบศิลป์ 

๖. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได๎เหมาะกับโอกาสและ
สถานท่ี 

๗. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุํงหมายของศิลปินใน
การเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์  เทคนิคและเนื้อหา 
เพื่อสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

๘. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ทฤษฎี
การวิจารณ์ศิลปะ 

๙. จัดกลุํมงานทัศนศิลป์เพื่อสะท๎อนพัฒนาการและ
ความก๎าวหน๎าของตนเอง 

๑๐. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษา



 

หน้าที่ ๑๗๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

และผู๎อื่นหรือของศิลปิน 
๙. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ตํ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช๎ เ ทค นิ ค ที่
หลากหลาย 

๑๐. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับงานทัศนศิลป์ 
และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ
นั้นๆ 

๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช๎เกณฑ์ที่ก าหนด
ขึ้ น อ ยํ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ น า ไ ป จั ด
นิทรรศการ 

 
 
 
 
 

จากแนวคิดและวิธีการสร๎างงานของศิลปินที่ตน
ช่ืนชอบ 

๑๑. วาดภาพระบายสีเป็นภาพล๎อเลียน หรือภาพ
การ์ตูน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 



 

หน้าที่ ๑๗๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑    ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน  ศ ๑.๒    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ระบุ  และบรรยาย เกี่ ยวกับลักษณะ
รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของ
ท๎องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๒. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของ
ภาคตํางๆ ในประเทศไทย 

๓. เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ตํ า ง ข อ ง
จุดประสงค์ในการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์
ของวัฒนธรรมไทยและสากล 

๑. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ตํ างๆ ที่ สะท๎อนถึ ง งานทัศนศิลป์ ใน
ปัจจุบัน 

๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงาน
ทัศนศิลป์ของไทยในแตํละยุคสมัยโดยเน๎น
ถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน 

๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ที่สะท๎อนคุณคําของวัฒนธรรม 

๒. เปรียบเทียบความแตกตํ างของงาน
ทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัย ของวัฒนธรรม
ไทยและสากล 

 
 

๑. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

๒. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปิน ที่มีช่ือเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของสังคม 

๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวําง
ประเทศท่ีมีผลตํองานทัศนศิลป์ในสังคม 

 
 

 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๗๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒    ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ ๒.๑   เข้าใจดนตรี วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อําน เขียน ออกเสียง  โน๎ตไทย และโน๎ต
สากล 

๒. เปรียบเทียบเสียงร๎องและเสียงของเครื่อง
ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตํางกัน 

๓. รู๎วิธีการร๎องเพลงและวิธีใช๎เครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ การร๎องเพลงด๎วยบท
เพลงที่หลาก หลายรูปแบบ 

๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ 

๕. แสดงความคิดเห็นที่มีตํออารมณ์ของบท
เพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความ
ดัง-เบา แตกตํางกัน 

๖.  เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู๎สึก ในการ
ฟังดนตรีแตํละประเภท 

๗. น าเสนอตัวอยํางเพลงที่ตนเองช่ืนชอบ 
และอภิปรายลักษณะเดํนที่ท าให๎งานนั้น
นําช่ืนชม 

๘. ใช๎เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพงาน
ดนตรีหรือเพลงที่ฟัง 

๙. รู๎วิธีใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีอยําง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ 

๑. เปรียบเทียบการใช๎องค์ ประกอบดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน 

๒. อําน เขียนออกเสียงโน๎ตไทยและโน๎ต
สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 

๓. ระบุปั จจั ยส าคัญที่ มี อิ ทธิพลตํ อการ
สร๎างสรรค์งานดนตรี 

๔. รู๎จักเพลง ดนตรีเดี่ยว และรวมวง 
๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู๎สึกที่

มีตํอบทเพลงที่ฟัง 
๖. ประเมิน พัฒนาการเรียนรู๎ทางดนตรีของ

ตนเอง หลังจากท่ีได๎ศึกษาปฏิบัติ 
๗. ระบุงานอาชีพตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับดนตรี

และบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง 
 

๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช๎ในงานดนตรี
และงานศิลปะอื่น 

๒.  รู๎จักเพลง ดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน๎น
เทคนิคการร๎อง การเลํน การแสดงออก 
และคุณภาพสียง 

๓. แตํงเพลงสั้นๆ จังหวะงํายๆ  
๔. อธิบายเหตุผลในการเลือกใช๎องค์ประกอบ

ดนตรี ในการสร๎างสรรค์งานดนตรีของ
ตนเอง 

๕. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงาน
ดนตรีของตนเองและผู๎อื่น 

๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีตํอ
บุคคลและสังคม 

๗. อธิบายรูปแบบดนตรีที่ เหมาะสม และ
สามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู๎อื่น
ในกลุํมศิลปะ                    

 

๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและวงดนตรี
แตํละประเภท 

๒. จ าแนกประเภทและรูปแบบ ของวงดนตรี ทั้ง
ไทยและสากล 

๓.  อธิบายเหตุผลที่คนตํางวัฒนธรรมสร๎างสรรค์
งานดนตรีแตกตํางกัน 

๔. อําน เขียน โน๎ตดนตรีไทยและสากลในอัตรา
จังหวะตํางๆ 

๕.  รู๎จักเพลง ดนตรีเดี่ยว และรวมวง 
๖.  สร๎ าง เกณฑ์ส าหรับประ เมินคุณภาพการ

ประพันธ์และการเลํนดนตรีของผู๎อื่นได๎อยําง
เหมาะสม 

๗. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู๎สึกที่ได๎รับจาก
งานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน 

๘. น าดนตรีไปประยุกต์ใช๎ในงานอ่ืน ๆ 

 



 

หน้าที่ ๑๗๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒    ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
   และสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของดนตรีที่มีตํอสังคมไทย 

๒. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบ
ดนตรีในวัฒนธรรมตํางกัน 

 

๑. บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี
ในวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ 

๒. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีตํอรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทย 

 

๑. บรรยาย  วิวัฒนาการของดนตรีแตํละยุค
สมัย 

๒. อภิปรายลักษณะเดํนที่ท าให๎งานดนตรีนั้น
ได๎รับการยอมรับ 

 

๑. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากล
ในยุคสมัยตํางๆ 

๒. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีใน
วัฒนธรรมตํางๆ 

๓. เปรียบเทียบลักษณะเดํนของดนตรีในวัฒนธรรม
ตํางๆ   

๔. อธิบายบทบาทของดนตรี ในการสะท๎อน
แนวความคิดและคํานิยมที่เปลี่ยนไปของคนใน
สังคม 

๕. น าเสนอแนวทางในการสํงเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๗๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป ์
มาตรฐาน  ศ ๓.๑   เข้าใจ นาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสมณวิสัย 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงช่ือดังที่มีผล
ตํอการโน๎มน๎าวอารมณ์หรือความคิดของ
ผู๎ชม 

๒. รู๎จักนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครใน
การแสดง 

๓. รู๎จักนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบ
ตํางๆ 

๔. ใ ช๎ทักษะการท างานเป็นกลุํมในการ
อธิบายหรืออภิปรายรูปแบบการแสดง 

๕. ใ ช๎ เกณฑ์ งํายๆ  ที่ ก าหนดให๎  ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงที่ได๎ศึกษาโดย
เน๎นเรื่องการใช๎เสียงการแสดงทําและการ
เคลื่อนไหว 

 
 
 

๑. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับ
การแสดง 

๒. อธิบายการแสดงองค์ประกอบนาฏศิลป์
และการละคร 

๓. วิเคราะห์การแสดงของผู๎อื่น โดยใช๎นาฏย
ศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม 

๔. เสนอข๎อคิดเห็น ในการปรับปรุงการแสดง 
๕.  เชื่อมโยงการเรียนรู๎ระหวํางนาฏศิลป์และ

การละครกับสาระการเรียนรู๎อื่นๆ 
 
 

๑. ระบุโครงสร๎างของบทละครโดยใช๎ศัพท์
ทางการละคร 

๒. ใช๎นาฏยศัพท์ หรือศัพท์ทางการละครที่
เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการ 

๓. แ ส ด ง อ า กั ป กิ ริ ย า ข อ ง ผู๎ ค น ใ น ชี วิ ต 
ประจ าวันและในการแสดง 

๔. มีทักษะในการใช๎ความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการแสดง 

๕. มีทักษะในการแปลความและการสื่อสาร
ผํานการแสดง 

๖. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ที่มีความ
แตกตํางกันโดยใช๎ความรู๎เรื่ององค์ประกอบ
นาฏศิลป์ 

๗. รํวมจัดงานการแสดงในบทบาทหน๎าท่ีตํางๆ 
ที่เหมาะสมกับสมณวิสัย 

๘. น าเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดง
ที่สามารถน าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

๑. รู๎จักการแสดงหลากหลายรูปแบบ 
๒. รู๎วิธีการสร๎างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
๓. เสนอแนวคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคูํ 

และหมูํ 
๔. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการ

ละคร 
๕. วิเคราะห์แกํนของการแสดงนาฏศิลป์และการ

ละครที่ต๎องการสื่อความหมายในการแสดง 
๖. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของเครื่องแตํง

กาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มี
ผลตํอการแสดง 

๗. พัฒนาและใช๎เกณฑ์การประเมินในการประเมิน
การแสดง 

๘. วิเคราะห์ทําทาง และการเคลื่อนไหวของผู๎คนใน
ชีวิตประจ าวัน  

 
 



 

หน้าที่ ๑๗๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓   นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน  ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศลิป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
   และสากล 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ระบุปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ละครไทย 
และละครพื้นบ๎าน 

๒. บรรยายประเภทของละครไทยในแตํละ
ยุคสมัย 

 
 

๑. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดง
นาฏศิลป์จากวัฒนธรรมตํางๆ 

๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ๎าน 
ละครไทย ละครพื้นบ๎าน หรือมหรสพอื่น      
ที่เคยนิยมกัน ในอดีต 

๓. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลตํอ
เนื้อหาของละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ออกแบบ และสร๎างสรรค์อุปกรณ์ และ
เครื่องแตํงกาย เพื่อแสดงนาฏศิลป์และ
การละครที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ 

๒. อธิบายความส าคัญและบทบาทของ
นาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจ าวัน 

๓. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
 

๑. เปรียบเทียบการน าการแสดงไปใช๎ในโอกาสตํางๆ 
๒. อภิปรายบทบาทของบุคคลส าคัญในวงการ

นาฏศิลป์และการละคร ของประเทศไทยในยุค
สมัยตํางๆ 

๓. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร
ไทย ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๔. น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๗๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ  ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของหลักการใช๎ทัศนธาตุ การออกแบบในการสื่อความหมายทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตํางๆ  ใช๎ศัพท์ทางทัศนศิลป์อธิบายเนื้อหาและจุดประสงค์งานศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เปรียบเทียบผลงาน
ศิลปะจากยุคสมัยวัฒนธรรม   การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ การวาดภาพทัศนียภาพ การพิมพ์ภาพแบบตํางๆ และ
ศิลปะงานประดิษฐ ์

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๙ ตัวช้ีวัด    
มาตรฐาน ศ ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  
มาตรฐาน ศ ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของพ้ืนฐานงานดนตรี  การร๎องเพลงแบบตํางๆ  ประวัติสังคีตกวี สุนทรียภาพทาง
ดนตรี  การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงพ้ืนเมือง  ปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรม รูปแบบของ
ดนตรีไทยและดนตรีสากลแตํละยุคสมัย พ้ืนฐานนาฏศิลป์และการละครสร๎างสรรค์ และบุคคลส าคัญในวงการ
นาฏศิลป์และการละครของไทย  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด   
มาตรฐาน ศ 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   
มาตรฐาน ศ ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒    
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕    
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒   
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๗๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของเกี่ยวกับทัศนธาตุในด๎านรูปแบบ องค์ประกอบ วิธีสื่อความคิดจินตนาการ
ความรู๎สึกความประทับใจ การประเมินวิจารณ์งานทัศนศิลป์และทักษะพ้ืนฐานการจัดภาพเบื้องต๎น  

อภิปราย สร๎าง และท าผลงานศิลปะประติมากรรมการปั้น และจิตรกรรมการพิมพ์ภาพ โดยเลือกและ
ประยุกต์สื่อสารงานทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์   อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางศิลปะสาขาตํางๆ เกี่ยวข๎องกับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เปรียบเทียบผลงานศิลปะจากยุคสมัย วัฒนธรรมตํางๆ และให๎ความส าคัญในเรื่องบริบท
ทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๐ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 
ศึกษาความส าคัญของพ้ืนฐานดนตรี การขับร๎องเพลงไทยและศึกษาประเภทของวงดนตรีไทยและ

สากลประวัติสังคีตกวี รูปแบบของการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงพ้ืนเมือง 
อธิบาย วิเคราะห์ปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรม รูปแบบของดนตรีไทยและ

ดนตรีสากลแตํละยุคสมัย ทักษะการฟังดนตรี นาฏศิลป์ไทยเบื้องต๎น การละครสร๎างสรรค์  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและการบูรณาการความงามทางศิลปะ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 



 

หน้าที่ ๑๘๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของกระบวนการถํายทอดงานทัศนศิลป์ หลักการออกแบบในสิ่งแวดล๎อมและ
งานทัศนศิลป์  เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎างงานทัศนศิลป์  และงานสื่อผสมงานทัศนศิ ลป์กับการสะท๎อน
คุณคําของวัฒนธรรมความแตกตํางของงานทัศนศิลป์ในแตํละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย  การสร๎างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ไทยและสากล และอาชีพที่เก่ียวข๎องกับงานทัศนศิลป์ 

วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและคุณคําในงานทัศนศิลป์ สร๎างงานทัศนศิลป์แขนงตํางๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายด๎วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการทางศิลปะ  มีทักษะในการฝึกปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี  การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึก
กระบวนการอํานการคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๓ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ 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  ม.๓/๑๑ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒    
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ความเป็นมาและองค์ประกอบดนตรี แนว
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ๎าน  ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละครไทยและ
สากล อธิบาย เทคนิค และการถํายทอดอารมณ์เพลงด๎วยการร๎องเพลงไทยและสากล อิทธิพลของดนตรีวิจารณ์การ
แสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 



 

หน้าที่ ๑๘๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของลักการใช๎ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในการสื่อความหมายทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ตํางๆ ใช๎ศัพท์ทางทัศนศิลป์อธิบายเนื้อหาและจุดประสงค์งานศิลปะ   

วิเคราะห์การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ใช๎วัสดุอุปกรณ์
สร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะ วิเคราะห์ วิจารณ์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบ
ตะวันตก  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๑๓ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘ ม.๔/๙  ม.๔/๑๐    
มาตรฐาน ศ ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการจัดวงดนตรี เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและประเภทของวงดนตรีไทย
และสากล   ประวัติสังคีตกวี รูปแบบของการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงพ้ืนเมือง 

วิเคราะห์ปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรมรูปแบบของดนตรีไทยและดนตรี
สากลแตํละยุคสมัย ปัจจัยในการสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีในแตํละวัฒนธรรม การละครสร๎างสรรค์ และบุคคลส าคัญ
ในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทย  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๒๕ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๒.๑   ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔ 
 



 

หน้าที่ ๑๘๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของหลักการออกแบบและการจัดอวิเคราะห์จุดมุํงหมายของศิลปินในการสร๎างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์  สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาตํางๆ ด๎วยเทคโนโลยี อธิบายแสดงผลงานทางทัศนศิลป์ของศิลปินที่
มีชื่อเสียงในท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๘ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖    
มาตรฐาน ศ ๑.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ลักษณะเดํนของดนตรีในแตํละวัฒนธรรม
บทบาทดนตรีในการสะท๎อนสังคม มหรสพและการละเลํนพ้ืนเมือง และสุนทรียทางนาฏศิลป์และนาฏศิลป์เพ่ือน
บ๎านไทย 

อธิบาย เทคนิค และการสื่อถํายทอดการฟังดนตรี บทบาทวัฒนธรรมทางดนตรี  คํานิยม อิทธิพล
ดนตรีตะวันตกกับดนตรีไทย  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๑๖ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖    
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๘๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวํางประเทศที่มีผลตํองานงานทัศนศิลป์ ศิลปะนิยม 
สารสนเทศทางศิลปะ และประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสากล  

วิเคราะห์สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวคิดและวิธีการของศิลปินจัดท าแฟูมสะสมงานทัศนศิลป์วาด
ภาพล๎อเลียนหรือภาพการ์ตูน  

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๑๓ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑    
มาตรฐาน ศ ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการถํายทอดอารมณ์ ความรู๎สึกของงานดนตรีจากแตํละวัฒนธรรม ดนตรีกับ
การพัฒนามนุษย์  สังคีตนิยม  การสร๎างสรรค์ผลงานดนตรีและนาฏศิลป์  

อธิบาย เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู๎สึกที่ได๎รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตํางกัน ดนตรีกับ
สังคม  วิวัฒนาการนาฏศิลป์ การละเลํนพื้นเมือง  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความศิลปะอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความรู๎และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร๎างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณคําทางศิลปะ  ตระหนักและเห็น
คุณคําของการน าความรู๎ทางศิลปะไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นใน
การท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๒๓ ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ศ ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘     
มาตรฐาน ศ ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘     
มาตรฐาน ศ ๓.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ 

 
 



 

หน้าที่ ๑๘๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียน มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันใน
สังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีตํอการท างาน สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข 

   
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม  เพ่ือให๎มีความรู๎
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การชํวยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม   เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมใิจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อยําง
สร๎างสรรค์   โดยน าความรู๎มาใช๎กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎  วิธีการ  หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดตํอสื่อสาร การค๎นหาข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศ  การแก๎ปัญหาหรือ  การสร๎างงาน คุณคําและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การอาชีพ   เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นตํออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตํออาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม  เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๘๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 
     เข๎าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสั ยการท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม  
ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมอยํางประหยัดและ
คุม๎คํา 
     เข๎าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหาหรือ
สนองความต๎องการ   สร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  อยํางถูกต๎องและปลอดภัย โดย
ถํายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสูํการสร๎างชิ้นงานหรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคม สิ่งแวดล๎อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรหรือ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อม 
     เข๎าใจหลักการเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูล เครือขํายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก๎ปัญหา  หรือ
การท าโครงงานด๎วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค๎นหาข๎อมูล   และการติดตํอสื่อสารผําน
เครือขํายคอมพิวเตอร์อยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช๎คอมพิวเตอร์ ในการแก๎ปัญหา สร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน
จากจินตนาการ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 
   เข๎าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหา
งานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข๎าสูํ อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพ และประสบการณ์ตํออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ความรู๎  ความถนัด และความสนใจ 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 
   เข๎าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะการท างานรํวมกัน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ท างานอยํางมีคุณธรรม และมี
จิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน 
   เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  มีความคิดสร๎างสรรค์
ในการแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ   สร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยํางปลอดภัยโดยใช๎ซอฟท์แวร์ชํวยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน   วิเคราะห์และเลือกใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล๎อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด๎วยวิธีการ
ของเทคโนโลยีสะอาด 
   เข๎าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารข๎อมูลส าหรับเครือขํายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอพํวง และมีทักษะ
การใช๎คอมพิวเตอร์แก๎ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช๎ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
ติดตํอสื่อสารและค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร์เน็ต  ใช๎คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช๎คอมพิวเตอร์สร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน 
   เข๎าใจแนวทางสูํอาชีพ  การเลือก และใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่
ถนัดและสนใจ  และมีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ 
 



 

หน้าที่ ๑๘๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และ 
    ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต 
    และครอบครัว 
  

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. วิเคราะห์ขั้นตอน   การท างานตามกระบวนการ
ท างาน 

๒. ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างานด๎วยความ
เสียสละ 

๓. ตัดสินใจแก๎ปัญหา  การท างานอยํางมี
เหตุผล 

 
 

๑. ใ ช๎ ทั กษ ะก า ร แส ว งห าค วา มรู๎ เ พื่ อ
พัฒนาการท างาน 

๒. ใช๎ทักษะ กระบวนการแก๎ปัญหาในการ
ท างาน 

๓. มีจิตส านึกในการท างานและใช๎ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอยํางประหยัดและ    
คุ๎มคํา 

 

๑. อ ภิ ป ร า ย ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

๒. ใช๎ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมี
คุณธรรม 

๓. อภิปราย การท างานโดยใช๎ทักษะ การ
จั ด ก า ร เพื่ อ ก า รประหยั ดพลั ง ง าน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม 

๑. อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
๒. สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และมี

ทักษะการท างานรํวมกัน  
๓. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
๔. มีทักษะ กระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน 
๕. มีทกัษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อ การด ารงชีวิต 
๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
๗. ใช๎พลังงานทรัพยากรในการท างานอยํางคุ๎มคํา

และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๘๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน  ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

- ๑. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  
๒. สร๎างสิ่ งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัย 
ออกแบบโดยถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง 
๓  มิติหรือภาพฉาย เพื่อน าไปสูํ การสร๎าง
ต๎นแบบของสิ่งของเครื่องใช๎  หรือถํายทอด
ความคิดของวิ ธีการ เป็นแบบจ าลอง
ความคิดและ การรายงานผลเพื่อน าเสนอ
วิธีการ    

๓. มีความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหาหรือ
สนองความต๎องการในงานท่ีผลิตเอง 

๔. เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต 
สังคม สิ่ งแวดล๎อม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากร  
หรือเลือกใช๎เทคโนโลยี ที่ไมํมีผลกระทบ 
ตํอสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 

๑. อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
๒. สร๎างสิ่ งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตาม 

กระบวนการเทคโนโลยี อยํางปลอดภัย   
ออกแบบโดยถํายทอดความคิด เป็นภาพฉาย 
เพื่ อน า ไปสูํ การสร๎ างต๎นแบบ  และ
แบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช๎  หรือ
ถํ า ยทอดค ว าม คิ ด ขอ ง วิ ธี ก า ร เ ป็ น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

๑. อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหวําง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ  

๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
๓. สร๎างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยํางปลอดภัยโดย
ถํายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลอง
เพื่อน าไปสูํการสร๎างช้ินงาน  หรือถํายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใช๎ซอฟแวร์ ชํวยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

๔. มีความคิดสร๎างสรรค์ใน การแก๎ปัญหาหรือสนอง
ความต๎องการในงานที่ผลิตเองหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู๎อื่นผลิต 

๕. วิเคราะห์และเลือกใช๎เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต  สังคมและ
สิ่งแวดล๎อมและมีการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืนด๎วย
วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

 
 



 

หน้าที่ ๑๘๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรฐาน  ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายหลักการท างาน บทบาท และ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

๒. อภิปราย ลักษณะส าคัญ และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ 

๑. อธิบายหลักการเบื้องต๎นของการสื่อสาร
ข๎อมูล  และเครือขํายคอมพิวเตอร์ 

๒. อธิบายหลักการและวิธีการแก๎ปัญหาด๎วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. ค๎ นหาข๎ อมู ล และติ ดตํ อสื่ อสารผํ าน
เครือขํายคอมพิวเตอร์อยํางมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

๔. ใช๎ซอฟต์แวร์ในการท างาน   
 

๑. อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานใน

รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
๔. ใช๎คอมพิวเตอร์ ชํวยสร๎างช้ินงานจาก

จินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักการท าโครงงานอยํางมีจิตส านึก
และ ความรับผิดชอบ 

 
 

๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการท างานของ

คอมพิวเตอร์ 
๓. อธิบายระบบสื่อสารข๎อมูล ส าหรับเครือขําย

คอมพิวเตอร์ 
๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ตํอพํวง 
๕. แก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยํางมีประสิทธิภาพ 
๖. เขียนโปรแกรมภาษา 
๗. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๘. ใช๎ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให๎เหมาะสมกับงาน 
๙. ติดตํอสื่อสาร ค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร์เน็ต 
๑๐. ใช๎คอมพิวเตอร์ใน การประมวลผลข๎อมูลให๎เป็น

สารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
๑๑. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน ในรูปแบบ

ที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
๑๒. ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างช้ินงานหรือโครงงาน

อยํางมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
๑๓. บอกข๎อควรปฏิบัติ ส าหรับผู๎ ใ ช๎ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 



 

หน้าที่ ๑๘๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี  ๔  การอาชีพ   
มาตรฐาน   ง ๔.๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
๒. มีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 
๓. เห็นความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 

๑. อธิบาย การเสริมสร๎างประสบการณ์
อาชีพ 

๒. ระบุการเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ 
๓. มีทั กษะพื้ นฐานที่ จ า เป็นส าหรับการ

ประกอบอาชีพท่ีสนใจ  
 

๑. อภิปรายการหางานด๎วยวิธีที่หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเข๎าสูํอาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่

สอดคล๎องกับความรู๎ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 

 
 

๑. อภิปรายแนวทางสูํอาชีพท่ีสนใจ 
๒. เลือกและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ 
๓. มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
๔. มีคุณลักษณะที่ดีตํออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๙๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาการท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด๎วยหนํวยส าคัญ ๕ หนํวยได๎แกํ หนํวยรับเข๎าหนํวย
ประมวลผลกลาง  หนํวยความจ าหลัก  หนํวยความจ ารอง  และหนํวยสํงออก  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการชํวยอ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ และตอบสนองความต๎องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้นคอมพิวเตอร์มี
ประโยชน์โดยใช๎เป็นเครื่องมือในการท างาน เชํน แก๎ปัญหา  สร๎างงาน สร๎างความบันเทิง  ติดตํอสื่อสาร  ค๎นหา
ข๎อมูล ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชํวยให๎การท างานรวดเร็วถูกต๎องและแมํนย า  ชํวยให๎การบริการ
กว๎างขวางขึ้น ชํวยด าเนินการในหนํวยงานตํางๆ  ชํวยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบในด๎านตํางๆ   เชํน คุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป    
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของข๎อมูลและสารสนเทศ ความหมายของข๎อมูล และสารสนเทศ การประมวลผล
ข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ ประเภทของข๎อมูล วิธีการประมวลผลข๎อมูล  การจัดการสารสนเทศ  มีข้ันตอนดังนี้การ
รวบรวมข๎อมูลและตรวจสอบข๎อมูลได๎แกํ การเก็บรวบรวมข๎อมูล  และ การตรวจสอบข๎อมูลการประมวลผลข๎อมูล  
ได๎แกํ  การรวบรวมเป็นแฟูมข๎อมูล  การจัดเรียงข๎อมูล การค านวณ  และการท ารายงาน การดูแลรักษาข๎อมูล  ได๎แกํ 
การจัดเก็บ  การท าส าเนา การแจกจํายและการสื่อสารข๎อมูล และการปรับปรุงข๎อมูล และระดับของสารสนเทศ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๑/๓  
 
 
 



 

หน้าที่ ๑๙๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของกระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน การแก๎ปัญหาหรือสนองความต๎องการ
ของมนุษย์ประกอบด๎วยก าหนดปัญหาหรือความต๎องการ รวบรวมข๎อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ  
ทดสอบ  ปรับปรุงแก๎ไข  และประเมินผล  การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะท า
ให๎ผู๎เรียนท างานอยํางเป็นระบบ  สามารถย๎อนกลับมาแก๎ไขได๎งําย 

ศึกษาภาพฉายที่เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด๎วยภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน 
แสดงขนาดและหนํวยวัด เพื่อน าไปสร๎างชิ้นงานความคิดสร๎างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด๎วยความคิดริเริ่ม  ความ
คลํอง ในการคิด ความยืดหยุํนในการคิดและความคิดละเอียดลออการเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ โดยการ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล๎อม เชํน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การลดการใช๎ทรัพยากร
หรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อม เป็นสํวนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาดศึกษา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํ ม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการสื่อสารข๎อมูล คือการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารจากผู๎สํงผํานสื่อกลางไปยัง
ผู๎รับพัฒนาการของการสื่อสารข๎อมูล อุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมโยงเครือขํายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือขําย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับสํงข๎อมูลภายในเครือขํายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชํน การรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล การประมวลผล
เพ่ือให๎ได๎สารสนเทศที่นามาใช๎ในการตัดสินใจ การเผยแพรํสารสนเทศ  การแก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นการแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอนโดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาชํวย  การใช๎
คอมพิวเตอร์ในการแก๎ปัญหาท าได๎โดยการใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม วิธีการแก๎ปัญหา  มีขั้นตอน
ดังนี้ การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 

ศึกษาการวางแผนในการแก๎ปัญหาและถํายทอดความคิดอยํางมีข้ันตอน การด าเนินการแก๎ปัญหา การ
ตรวจสอบและปรับปรุง  ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต   การใช๎งานอินเทอร์เน็ต เชํน  ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  blog  การโอนย๎ายแฟูมข๎อมูล การสืบค๎นข๎อมูลและการใช๎โปรแกรมเรียกค๎นข๎อมูล (search 
engine) การสนทนาบนเครือขํายคุณธรรมและจริยธรรมในการใช๎อินเทอร์เน็ต ผลกระทบของการใช๎อินเทอร์เน็ตกับ
สังคม มารยาท ระเบียบและข๎อบังคับในการใช๎อินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด๎วย ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมแปลภาษา  และโปรแกรมอรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด๎วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปและ



 

หน้าที่ ๑๙๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานใช๎ซอฟต์แวร์ระบบชํวยในการท างาน  เชํน  บีบอัด ขยาย  โอนย๎ายข๎อมูล  ตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ใช๎ซอฟต์แวร์ประยุกต์ชํวยในการท างาน  เชํน ใช๎โปรแกรมในการค านวณและจัดเรียงข๎อมูล ใช๎
โปรแกรมชํวยค๎นหาค าศัพท์หรือความหมาย ใช๎โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๓/๓  ม.๒/๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาระดับของเทคโนโลยีแบํงระดับตามความรู๎ที่ใช๎เป็น ๓ ระดับ คือระดับพ้ืนบ๎านหรือพ้ืนฐาน 
ระดับกลาง และระดับสูง การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะท าให๎ผู๎เรียนท างาน
อยํางเป็นระบบ สามารถย๎อนกลับมาแก๎ไขได๎งําย ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด๎วย
ภาพด๎านหน๎า ด๎านข๎าง ด๎านบน แสดงขนาดและหนํวยวัด เพื่อน าไปสร๎างชิ้นงาน และหลักการท าโครงงาน  เป็นการ
พัฒนาผลงานที่ เกิดจากการศึกษาค๎นคว๎า ด าเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๒ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕  หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๒ 
 

 ศึกษาหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมแนวคิดและหลักการโปรแกรมโครงสร๎างโปรแกรม ตัว
แปร การล าดับค าสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม  ค าสั่งแสดงผล และรับข๎อมูล การเขียนโปรแกรม
แบบงํายๆ  การเขียนสคริปต์ เชํน จาวาสคริปต์  แฟลช การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช๎
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาชํวยในการน าเสนองาน และการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างงานตามหลักการท า



 

หน้าที่ ๑๙๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โครงงานโดยมีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําไมํคัดลอกผลงานผู๎อ่ืนใช๎ค าสุภาพและไมํสร๎างความ
เสียหายตํอผู๎อื่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวชี้วัด  รวม ๔ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต การสร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์และมี
ทักษะการท างานรํวมกัน  ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  ทักษะในการแสวงหาความรู๎
เพ่ือการด ารงชีวิต คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ ระบบเทคโนโลยี การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคมและสิ่งแวดล๎อม  และการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนด๎วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗ 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕   
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญขององค์ประกอบระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข๎อมูลส าหรับเครือขํายคอมพิวเตอร์บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอ
พํวงการแก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช๎
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให๎เหมาะสมกับงาน ติดตํอสื่อสาร ค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร์ เน็ต ใช๎คอมพิวเตอร์ในการ



 

หน้าที่ ๑๙๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบ การตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงานใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน การบอกข๎อควรปฏิบัติส าหรับ
ผู๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ศึกษาแนวทางสูํอาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความมั่นคงและ
ความก๎าวหน๎าของอาชีพ การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การท างาน การเปลี่ยนอาชีพ การเลือกและใช๎เทคโนโลยี
อยํางเหมาะสมกับอาชีพ วิธีการ หลักการ เหตุผล ประสบการณ์ในอาชีพ การจ าลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ 
คุณลักษณะที่ดตีํออาชีพคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙  ม.๔/๑๐  ม.๔/๑๑  
ม.๔/๑๒  ม.๔/๑๓ 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต การสร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์และมี
ทักษะการท างานรํวมกัน  ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน ทักษะในการแสวงหาความรู๎
เพ่ือการด ารงชีวิต  คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ ระบบเทคโนโลยี การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคมและสิ่งแวดล๎อม  และการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนด๎วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗ 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕   
 
 



 

หน้าที่ ๑๙๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญขององค์ประกอบระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข๎อมูลส าหรับเครือขํายคอมพิวเตอร์บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอ
พํวงการแก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช๎
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให๎เหมาะสมกับงาน ติดตํอสื่อสาร ค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร์เน็ต ใช๎คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบ การตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงานใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน การบอกข๎อควรปฏิบัติส าหรับ
ผู๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศึกษาแนวทางสูํอาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะความมั่นคงและ
ความก๎าวหน๎าของอาชีพ การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การท างาน การเปลี่ยนอาชีพ การเลือกและใช๎เทคโนโลยี
อยํางเหมาะสมกับอาชีพ วิธีการ หลักการ เหตุผล ประสบการณ์ในอาชีพ การจ าลองอาชีพ  กิจกรรมอาชีพ 
คุณลักษณะที่ดีตํออาชีพคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  ม.๕/๑๐  ม.๕/๑๑  
ม.๕/๑๒  ม.๕/๑๓ 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต การสร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์และมี
ทักษะการท างานรํวมกัน  ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน  ทักษะในการแสวงหาความรู๎
เพ่ือการด ารงชีวิต คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  การใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางค๎ุมคําและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ ระบบเทคโนโลยี การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคมและสิ่งแวดล๎อม  และการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนด๎วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  



 

หน้าที่ ๑๙๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗ 
มาตรฐาน ง ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕   
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญขององค์ประกอบระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท า งานของ
คอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข๎อมูลส าหรับเครือขํายคอมพิวเตอร์บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํอ
พํวงการแก๎ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช๎
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให๎เหมาะสมกับงาน ติดตํอสื่อสาร ค๎นหาข๎อมูลผํานอินเทอร์เน็ต ใช๎คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบ การตัดสินใจ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยสร๎างชิ้นงานหรือโครงงาน การบอกข๎อควรปฏิบัติส าหรับ
ผู๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศึกษาแนวทางสูํอาชีพ  การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความมั่นคงและ
ความก๎าวหน๎าของอาชีพ การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การท างาน การเปลี่ยนอาชีพ การเลือกและใช๎เทคโนโลยี
อยํางเหมาะสมกับอาชีพ วิธีการ หลักการ เหตุผล ประสบการณ์ในอาชีพ การจ าลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ 
คุณลักษณะที่ดีตํออาชีพคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด คิดอยํางมี
วิจารณญาณ การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถน าไปเสนอสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู๎  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มี
วินัย ใฝุเรียนรู๎  อยูํอยํางพอเพียง  มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะเหมาะสมแกํสมณ
สารูป 

 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๗ ตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ง ๓.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑  
ม.๖/๑๒  ม.๖/๑๓ 
มาตรฐาน ง ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔ 
 

 
 
 



 

หน้าที่ ๑๙๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง ในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู๎  การประกอบอาชีพ  การสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความรํวมมือกับประเทศตํางๆชํวยพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเอง
และผู๎อ่ืนดีขึ้น เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตํอการใช๎ภาษาตํางประเทศ และใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได๎  รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความรู๎ตํางๆ ได๎งํายและกว๎างข้ึน  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาตํางประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให๎เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  สํวนภาษาตํางประเทศอ่ืน เชํน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุุน อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู๎
ตามความเหมาะสม 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  มุํงหวังให๎ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาตํางประเทศ  สามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ  แสวงหาความรู๎ ประกอบอาชีพ และศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถํายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได๎อยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร       การใช๎ภาษาตํางประเทศในการฟัง-พูด-อําน-เขียน  แลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสาร   แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น   ตีความ  น าเสนอข๎อมูล   ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ตํางๆ  และสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลอยํางเหมาะสม   

  ภาษาและวัฒนธรรม     การใช๎ภาษาตํางประเทศตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาความสัมพันธ์  
ความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   ภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช๎อยํางเหมาะสม 

  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน     การใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก      การใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ   ทั้ง
ในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ   ประกอบอาชีพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ ๒๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

  ปฏิบัติตามค าขอร๎อง   ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอําน อํานออกเสียงข๎อความ 
ขําว โฆษณา นิทาน และบทร๎อยกรองสั้นๆ ถูกต๎องตามหลักการอําน  ระบุ  /เขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ 
สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความที่ฟังหรืออําน เลือก /ระบุหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว สถานการณ์ ขําว เรื่องที่อยูํ
ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  ใช๎ค าขอร๎อง ค าชี้แจง และค าอธิบาย ให๎ค าแนะน า
อยํางเหมาะสม  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ   เสนอและให๎ความชํวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย   อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังหรืออํานอยํางเหมาะสม  พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ตํางๆ  
กิจกรรม  ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 

  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ขําว/เหตุการณ/์เรื่อง /ประเด็นตํางๆ ที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ /แกํนสาระ หัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง /ขําว/
เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยูํในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ประสบการณ์ และ
เหตุการณ ์ พร๎อมให๎เหตุผลประกอบ   

  เลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยูํ ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของเจ๎าของภาษา  เข๎า
รวํม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

  เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  
และการล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือน
และความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับ   ของไทย และน าไปใช๎อยําง
เหมาะสม   

   ค๎นคว๎า  รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจาก  แหลํงการ
เรียนรู๎ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

  ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน 
และสังคม   

  ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น /ค๎นคว๎า รวบรวม  และสรุปความรู๎ /ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อ   และ
แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ  ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  เผยแพรํ /ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน 
ชุมชน และท๎องถิ่น เป็นภาษาตํางประเทศ 

  มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ  (เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องดื่ม   เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย 
ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทํองเที่ยว การบริการ สถานที่  ภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ ค า (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากข้ึน) 

  ใช๎ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อน (Complex Sentences) สื่อความหมายตามบริบทตํางๆ ใน
การสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ 
 



 

หน้าที่ ๒๐๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายท่ีฟังและอําน อําน

ออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละครสั้นถูกต๎องตามหลักการอําน อธิบายและเขียน
ประโยคและข๎อความสัมพันธ์กับสื่อท่ีไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ท่ีอําน รวมท้ังระบุและเขียนสื่อท่ีไมํใชํความเรียง
รูปแบบตํางๆ สัมพันธ์กับประโยคและข๎อความท่ีฟังหรืออําน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอํานเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ 

  สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  
ขําว /เหตุการณ์   ประเด็นท่ีอยูํในความสนใจและสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม  เลือกและใช๎ค าขอร๎อง ค าชี้แจง 
ค าอธิบาย และให๎ค าแนะน า  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอและให๎ความชํวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให๎
ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม   พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง /ประเด็น /ขําว /เหตุการณ์ท่ีฟังและอํานอยํางเหมาะสม พูด
และเขียนบรรยายความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และขําว/
เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล 

  พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง /ประสบการณ์ ขําว /เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆ 
ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ แกํนสาระท่ีได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์  และ
สถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์   ท้ังใน
ท๎องถิ่น สังคม และโลก พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบ  

  เลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและสถานท่ีตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  อธิบาย /อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวม  แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยําง
เหมาะสม 

  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต 
และบทกลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห์ /อภิปรายความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับของไทย และน าไปใช๎อยํางมีเหตุผล   

  ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

  ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม   ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น /ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎ /ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํง
การเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  เผยแพรํ /ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล  ขําวสาร  ของโรงเรียน  ชุมชน  
และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาตํางประเทศ 

  มีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ   (เน๎นการฟัง-พูด-อําน-เขียน)  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล๎อม อาหาร เครื่องด่ืม ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เวลาวํางและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทํองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ ค า (ค าศัพท์ท่ีมีระดับการใช๎แตกตํางกัน) 

  ใช๎ประโยคผสมและประโยคซับซ๎อนสื่อความหมายตามบริบทตํางๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ 
 



 

หน้าที่  ๒๐๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎อง ค าแนะน า 
และค าช้ีแจงงํายๆ ท่ีฟังและอําน 

๒. อํานออกเสียงข๎อความ นิทาน และบทร๎อย
กรอง (poem) สั้นๆ ถูกต๎องตาม หลักการ
อําน   

๓. เลือก/ระบุ ประโยคและ ข๎อความ ให๎
สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง (non-
text information)ที่อําน  

๔. ระบุหัวข๎อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ
(main idea) และตอบค าถาม จากการ
ฟังและอํานบทสนทนา  นิทาน และเรื่อง
สั้น 

๑ ปฏิบัติตาม ค าขอร๎อง ค าแนะน าค าช้ีแจง  
และค าอธิบายงํายๆ ที่ฟังและอําน  

๒ อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ 
และบทร๎อย -กรองสั้นๆ ถู กต๎ องตาม 
หลักการอําน   

๓ ระบุ/เขียนประโยค  และข๎อความ ให๎
สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง รูปแบบ
ตํางๆ ท่ีอําน 

๔ เลือกหัวข๎อ เรื่ องใจความส าคัญบอก
รายละ เอี ย ดสนับสนุ น  (supporting 
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอําน พร๎อมท้ังให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางงํายๆ ประกอบ 

๑. ปฏิบัติตามค าขอร๎อง ค าแนะน าค าช้ีแจง  
และค าอธิบายที่ฟังและอําน 

๒. อํานออกเสียง ข๎อความ ขําว โฆษณา และ
บทร๎อย-กรองสั้นๆ ถูกต๎องตาม  หลักการ
อําน   

๓. ระบุและเขียนสื่อที่ไมํใชํความเรียง รูปแบบ
ตํางๆ  ให๎สัมพันธ์กับประโยค และข๎อความ
ที่ฟังหรืออําน 

๔. เลือก/ระบุหัวข๎อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อ
ประเภทตํางๆ  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยําง ประกอบ   

๑. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ ค า
ช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอําน 

๒. อํานออกเสียง ข๎อความ  ขําว ประกาศ โฆษณา 
บทร๎อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต๎อง
ตามหลักการอําน   

๓. อธิบายและเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์
กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ ที่อําน 
รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ ไมํ ใ ชํความเรียง
รูปแบบตํางๆ ให๎สัมพันธ์กับประโยค และ
ข๎อความที่ฟังหรืออําน 

๔. จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อํานเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร๎อมทั้ง
ให๎เหตุผลและยกตัวอยําง ประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๐๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรม และสถานการณ์ตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒. ใช๎ค าขอร๎อง  ให๎ค าแนะน า  และค าช้ีแจง 
ตามสถานการณ์ 

๓. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  ขอความ
ชํวยเหลือ   ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความ
ชํวยเหลือในสถานการณ์ตํ างๆ อยํ าง
เหมาะสม 

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน 
อยํางเหมาะสม 

๕. พูดและเขียนแสดงความรู๎สึก และความ
คิดเห็น ของตนเอง  เกี่ยวกับเรื่องตํางๆ 
ใกล๎ตัว กิจกรรมตํางๆพร๎อมทั้งให๎เหตุผล
สั้นๆประกอบอยํางเหมาะสม 

๑. สนทนา แลกเปลี่ยน  ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ต น เ อ ง  เ รื่ อ ง ตํ า ง ๆ  ใ ก ล๎ ตั ว  แ ล ะ
สถานการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวันอยําง
เหมาะสม  

๒. ใช๎ค าขอร๎อง ให๎ค าแนะน า ค าช้ีแจงและ 
ค าอธิบายตามสถานการณ์ 

๓. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอและ
ให๎ความ ชํวยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการ
ให๎ ความชํวยเหลือในสถานการณ์ตํางๆ 
อยํางเหมาะสม  

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ฟัง
หรืออําน อยํางเหมาะสม 

๕. พูดและเขียนแสดงความรู๎สึกและความ
คิดเห็น ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ
กิจกรรม และประสบการณ์พร๎อมทั้ง ให๎
เหตุผลประกอบอยํางเหมาะสม 

๑. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องตํางๆ  ใกล๎ตัวสถานการณ์  
ขําว  เรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 

๒. ใช๎ค าขอร๎อง  ให๎ค าแนะน า  ค าช้ีแจง และ
ค าอธิบายอยํางเหมาะสม 

๓. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  เสนอ
และให๎ความชํวยเหลือตอบรับและปฏิเสธ
การให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
ตํางๆอยํางเหมาะสม  

๔. พูด และ เ ขี ยน เพื่ อ ขอและ ให๎ ข๎ อมู ล  
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออําน อยําง
เหมาะสม 

๕. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ตํางๆ       กิจกรรมประสบการณ์ และ
ขํ า ว /เ หตุ ก ารณ์พร๎ อมทั้ ง ให๎ เ หตุ ผล
ประกอบอยํางเหมาะสม 

 

๑. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง
แ ล ะ เ รื่ อ ง ตํ า ง ๆ  ใ ก ล๎ ตั ว  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
สถานการณ์  ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํใน
ความสนใจของสังคม  และสื่อสารอยํางตํอเนื่อง
และเหมาะสม  

๒. เลือกและใช๎ค าขอร๎อง  ให๎ค าแนะน า  ค าช้ีแจง 
ค าอธิบายอยํางคลํองแคลํว 

๓. พูดและเขียนแสดงความต๎องการเสนอ ตอบรับ
และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริงอยําง  เหมาะสม 

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล  บรรยาย  
อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ที่ฟังและ
อํานอยํางเหมาะสม 

๕. พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกและแสดงความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ  กิจกรรม 
ประสบการณ์ และขําว/เหตุการณ์อยํางมีเหตุผล 

 
 



 

หน้าที่  ๒๐๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๓   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง      
กิจวัตรประจ าวัน   ประสบการณ์ และ
สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 

๒. พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ 
(theme) ที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัวพร๎อมทั้งให๎
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง      
กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์ และ
ขําว/เหตุการณ์ ที่อยูํในความสนใจของ
สังคม 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ 
หัวข๎อเรื่อง (topic) ที่ได๎จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ขําว/เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจ
ของสังคม 

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว และ
ประสบการณ์  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์/เรื่อง/
ประเด็นตํางๆ ที่อยูํในความสนใจ ของ
สังคม  

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระ 
หัวข๎อเรื่องที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง/
ขําว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยูํในความ
สนใจของสังคม 

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมประสบการณ์  และเหตุการณ์
พร๎อมท้ังให๎เหตุผลประกอบ 

 

๑. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง/
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์   เรื่อง และ
ประเด็นตํางๆ ตามความสนใจของสังคม 

๒. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/ แกํนสาระที่ได๎
จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว  เหตุการณ์
และสถานการณ์ตามความสนใจ 

๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท๎องถิ่น  
สั งคม  และ โลก พร๎ อมทั้ ง ให๎ เ หตุ ผลและ
ยกตัวอยํางประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

หน้าที่  ๒๐๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต ๒.๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ใช๎ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาทําทาง 
สุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

๒. บรรยาย เกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิต
ความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของ
ภาษา 

๓. เข๎ า รํ วม /จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

๑. ใช๎ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาทําทาง  
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

๒. อธิบาย  เกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ ชีวิต    
ความเป็นอยูํและประเพณีของเจ๎าของ
ภาษา  

๓. เข๎ า รํ วม /จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

๑. เลือกใช๎ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาทําทาง 
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวัฒนธรรม  ของเจ๎าของภาษา      

๒. อธิบาย  เกี่ ย วกับ ชีวิ ต  ความ เป็นอยูํ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ๎าของ
ภาษา   

๓. เข๎ า รํ วม /จัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมตามความสนใจ 

๑. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะ
กับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต  ความคิด ความเช่ือ 
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
เจ๎าของภาษา 

๓. เข๎ารํวม แนะน า และจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

หน้าที่  ๒๐๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. บอกความเหมือนและความแตกตําง
ระหวํางการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  
การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของ 
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ ความ
แตกตํางระหวํางเทศกาลงานฉลอง  วัน
ส าคัญ และชีวิตความเป็นอยูํของเจ๎าของ
ภาษา กับของไทย 

๑. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  และการล าดับค า 
ต า ม โ ค ร ง ส ร๎ า ง ป ร ะ โ ย ค  ข อ ง 
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 

๒. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา กับของ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางการออกเสียง
ประโยคชนิดตํางๆ  และการล าดับค า 
ต า ม โ ค ร ง ส ร๎ า ง ป ร ะ โ ย ค  ข อ ง 
ภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 

๒. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
ความแตกตํางระหวํางชีวิตความเป็นอยูํ
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา กับของ
ไทย และ น าไปใช๎อยํางเหมาะสม 

๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง
โครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวนค าพังเพย 
สุภาษิตและบทกลอนของภาษา ตํางประเทศ
และภาษาไทย 

๒. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความ
แตกตํางระหวํางวิถีชีวิตความเช่ือ และวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษากับของไทย และน าไปใช๎อยําง
มีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

หน้าที่  ๒๐๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน  ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ค๎นคว๎า  รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ 
ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่นจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอ
ด๎วยการพูด/การเขียน 

๑. ค๎นคว๎า  รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ 
ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอ
ด๎วยการพูด/การเขียน 

๑. ค๎นคว๎า  รวบรวม และสรุปข๎อมูล/ 
ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการ
เรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอ
ด๎วยการพูดและการเขียน 

๑. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุป  และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อื่น จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และ 
น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ใ ช๎ภาษาสื่ อสาร ในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
และสถานศึกษา  

๑. ใช๎ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์ จริ ง /
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษา และชุมชน  

๑. ใ ช๎ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

๑. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนสถานศึกษา ชุมชน
และสังคม  

 

 
 



 

หน้าที่  ๒๐๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นควา๎ 
ความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อและแหลํงการ
เ รี ย น รู๎ ตํ า งๆ ในก า รศึ กษาตํ อ  และ 
ประกอบอาชีพ 

๑. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นควา๎ 
รวบรวมและสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก
สื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษา
ตํอและประกอบอาชีพ 

๒. เผยแพรํ/ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร
ของโรงเรียนเป็นภาษาตํางประเทศ 

๑. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า 
รวบรวม และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จาก
สื่ อ และแหลํ ง ก า ร เ รี ย น รู๎ ตํ า งๆ  ใน
การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

๒. เผยแพรํ/ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร
ของโรงเรียนชุมชน และท๎องถิ่น เป็น
ภาษาตํางประเทศ 

๑. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น /ค๎นคว๎า 
รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ 
จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษา
ตํอและประกอบอาชีพ 

๒. เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล  ขําวสารของ
โรงเรียน  ชุมชน  และท๎องถิ่น/ประเทศชาติ 
เป็นภาษาตํางประเทศ 

 
 
 



 

หน้าที่  ๒๐๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎องค าแนะน าและค าชี้แจงตํางๆ  อํานออกเสียง
ข๎อความได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน  อํานนิทานและร๎อยกรองสั้นๆ  เลือกระบุประโยคและข๎อความสัมพันธ์กับสื่อที่
ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและอําน สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและ
สถานการณ์ตํางๆ  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมตํางๆ ใกล๎ตัว  
สรุป  วิเคราะห์  เรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคม  ใช๎ภาษา  น้ าเสียงและกริยาทําทางตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยูํ  ประเพณีของเจ๎าของภาษา 

บอกความเหมือนและความแตกตํางเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันส าคัญและชีวิต
ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษากับของไทย ค๎นคว๎ารวบรวมสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อ่ืน  จากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูด  การเขียน  ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห๎องเรียนและสถานศึกษา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณคํา น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๐๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร๎องค าแนะน าและค าชี้แจงตํางๆ  อํานออกเสียง
ข๎อความได๎ถูกต๎องตามหลักการอําน  อํานนิทานและร๎อยกรองสั้นๆ  เลือกระบุประโยคและข๎อความสัมพันธ์กับสื่อที่
ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและอําน สนทนา แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและ
สถานการณ์ตํางๆ  พูดและเขียนแสดงความต๎องการ  ขอความชํวยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธกิจกรรมตํางๆ ใกล๎
ตัว  สรุป  วิเคราะห์  เรื่องที่อยูํในความสนใจของสังคม  ใช๎ภาษา  น้ าเสียง  และกริยาทําทางตามมารยาททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา  เข๎ารํวม  หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  
ชีวิตความเป็นอยูํ  ประเพณีของเจ๎าของภาษา 

บอกความเหมือนและความแตกตํางเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดตํางๆ การใช๎เครื่องหมายวรรค
ตอน  การล าดับค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันส าคัญและชีวิต
ความเป็นอยูํของเจ๎าของภาษากับของไทย ค๎นคว๎ารวบรวมสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎
อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูด  การเขียน  ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห๎องเรียนและสถานศึกษา 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณคํา  น าความรู๎ไปใช๎ระ
โยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๑/๑  
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๑/๑  
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๐๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายงํายๆ อํานออกเสียง
ข๎อความขําวประกาศและบทร๎อยกรองสั้นๆ และถูกต๎องตามหลักการอําน ระบุเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์
กับเรื่องที่ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน สนทนาและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ตํางๆ  พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบายแสดงความต๎องการเสนอและให๎
ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมตํางๆ  และประสบการณ์  ขําว  เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม 
ใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํประเพณีของเจ๎าของภาษาเปรียบเทียบ  

บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางเรื่องของการออกเสียง  ประโยคชนิดตํางๆ  
ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการเขียนใช๎ภาษาสื่อสารเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์
จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล  การ
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณคํา น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
มาตรฐาน ต ๑/๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายงํายๆ อํานออกเสียง
ข๎อความขําวประกาศและบทร๎อยกรองสั้นๆ และถูกต๎องตามหลักการอําน ระบุเขียนประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์
กับเรื่องที่ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อําน  สนทนาและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ตํางๆ  พูด  เขียน  บรรยาย อธิบายแสดงความต๎องการเสนอและให๎
ความชํวยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมตํางๆ และประสบการณ์  ขําว  เหตุการณ์ที่อยูํในความสนใจของสังคม 
ใช๎ภาษา น้ าเสียงและกริยาทําทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํประเพณีของเจ๎าของภาษา  



 

หน้าที่  ๒๑๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เปรียบเทียบบอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกตํางเรื่องของการออกเสียง  
ประโยคชนิดตํางๆ  ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค๎นคว๎า รวบรวมสรุปข๎อมูล ข๎อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการเขียนใช๎ภาษาสื่อสารเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร เห็นคุณคํา น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๒/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๒/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายงํายๆ อํานออกเสียง
ข๎อความขําวประกาศ  โฆษณาและบทร๎อยกรองสั้นๆ  ถูกต๎องตามหลักการอําน  ระบุเขียนประโยค  ข๎อความให๎
สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญ  รายละเอียด  สนับสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอําน สนทนาสื่อสาร แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรม  สถานการณ์ตํางๆ พูด เขียน บรรยาย  อธิบาย
แสดงความต๎องการ เสนอให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให๎ข๎อมูล เปรียบเทียบ สรุป  วิเคราะห์  
เหตุการณ์  ขําว  ที่อยูํในความสนใจของสังคม  ใช๎ภาษา  น้ าเสียง  ทําทาง  กริยามารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษาเข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยูํ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษา 

  เปรียบเทียบ บอกความเหมือนและความแตกตํางเรื่องการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ การล าดับค า
ตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ค๎นคว๎า  รวบรวม  สรุปข๎อมูล  ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูด การเขียนใช๎ภาษาสื่อสาร เผยแพรํและประชาสัมพันธ์
ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห๎องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  



 

หน้าที่  ๒๑๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

   เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณคํา น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๒ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
มาตรฐาน ต ๑/๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการปฏิบัติตามค าขอร๎องค าแนะน าค าชี้แจงและค าอธิบายงํายๆ อํานออกเสียง
ข๎อความขําวประกาศ  โฆษณาและบทร๎อยกรองสั้นๆ  ถูกต๎องตามหลักการอําน  ระบุเขียนประโยค  ข๎อความให๎
สัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียง  จับใจความส าคัญ  รายละเอียด  สนับสนุน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอําน  สนทนาสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ตํางๆ พูด เขียน บรรยาย  อธิบาย
แสดงความต๎องการ เสนอให๎ความชํวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให๎ข๎อมูล เปรียบเทียบ สรุป วิเคราะห์  
เหตุการณ์  ขําว  ที่อยูํในความสนใจของสังคม  ใช๎ภาษา  น้ าเสียง  ทําทาง  กริยามารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา เข๎ารํวมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันส าคัญ  ชีวิตความเป็นอยูํ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ๎าของภาษา 

  เปรียบเทียบ บอกความเหมือนและความแตกตํางเรื่องการออกเสียงประโยคชนิดตํางๆ  การล าดับ
ค าตามโครงสร๎างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ค๎นคว๎า  รวบรวม  สรุปข๎อมูล  ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎และน าเสนอด๎วยการพูด การเขียน ใช๎ภาษาสื่อสารเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน   

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ ใช๎กระบวนการทางภาษา  การสื่อสาร  การสืบเสาะหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  
การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ตํางๆ  

เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความคิด  ความเข๎าใจ  สามารถน าเสนอ สื่อสาร เห็นคุณคํา น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๙ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๑  ม.๓/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๓/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๓/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
 



 

หน้าที่  ๒๑๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการฟัง  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การแนะน าตนเอง  การสนทนาระหวําง
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน พูดค าขอร๎อง ขอค าแนะน า แสดงความต๎องการ อธิบาย ข๎อมูลใน
สถานศึกษา ชุมชน และน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสารคดี บันเทิงคดี  และนิทานพ้ืนบ๎านจากบทความที่
อําน   เขียนอธิบายประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์กับสื่อ เนื้อหาของขําวเหตุการณ์ส าคัญตามความสนใจและ
เรื่องราวในท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคําและมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๔/๒  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒    
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการสนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวตํางๆ   
ใกล๎ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคมและสื่อสาร พูดและเขียนบรรยาย
ความรู๎สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  พูดและเขียนน าเสนอ
ข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง  การนับเลขและบอกล าดับวิธีการ การใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่
เกิดข้ึนในห๎องเรียน การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ 
จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ เกี่ยวกับการบันเทิง การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  



 

หน้าที่  ๒๑๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคํา และมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔   
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๔/๒  ม.๔/๔  ม.๔/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒     
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒     
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 31201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษฟัง-พูด) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     

 

 ปฏิบัติตามประโยคค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย เขียนข๎อมูลสํวนตัว ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ 
ประเด็นความสนใจในสังคม ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้นๆ บทร๎อยกรอง บทละคร ค ากลําวลา ค าขอบคุณ ค าขอโทษ 
ค าขอร๎อง ค าแสดงความต๎องการ ประโยคตอบรับหรือปฏิเสธ ประโยคแสดงความคิดเห็น ค าแสดงความรู๎สึก โดยใช๎
เหตุผลประกอบความรู๎สึกและความคิดเห็น ใช๎ค าศัพท์ วลี ส านวน ได๎ถูกต๎อง เขียนประโยคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบตํางๆ บทความเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เดาความหมายค าศัพท์จากบริบท
ได๎ บอกวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบประวัติและความส าคัญของเทศกาลของเจ๎าของภาษาและของไทย
ได๎ ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน การศึกษาตํอและการประกอบ
อาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การอํานออกเสียง การอํานจับใจความ การบันทึกสรุป 
การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาค๎นคว๎า การสนทนา การใช๎พจนานุกรม การเข๎ารํวมกิจกรรม การน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น มีความใฝุเรียนรู๎ และมํุงมั่นในการท างาน 
 เพ่ือให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตําง ๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอําน 
2. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือ ในสถานการณ์จ าลอง    
หรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม 
3. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ 
ประเด็น/ขําว/เหตุการณ์ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม 



 

หน้าที่  ๒๑๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

4. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆ ตาม    
ความสนใจของสังคม 
5. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์และ   
สถานการณ์ตามความสนใจ 
6. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคม    และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
7. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ        
บทกลอนของภาษา ตํางประเทศและภาษาไทย 
8. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน  
จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 
9. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียนสถานศึกษา ชุมชนและสังคม 
10. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ จากสื่อ
และ      แหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 31202  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 2 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     
 

ศึกษาประโยคค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย เขียนข๎อมูลสํวนตัว ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ ประเด็น
ความสนใจในสังคม ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้นๆ บทร๎อยกรอง บทละคร ประโยคตอบรับหรือปฏิเสธ ประโยคแสดง
ความคิดเห็น ค าแสดงความรู๎สึก โดยใช๎เหตุผลประกอบความรู๎สึกและความคิดเห็น ใช๎ค าศัพท์ วลี ส านวน ได๎
ถูกต๎อง เขียนประโยคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรูปแบบตํางๆ คาดเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได๎ บอก
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบประวัติและความส าคัญของเทศกาลของเจ๎าของภาษาและของไทยได๎ ใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน การศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติ การอํานออกเสียง การอํานจับใจความ การบันทึกสรุป 
การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาค๎นคว๎า การสนทนา การใช๎พจนานุกรม การเข๎ารํวมกิจกรรม การน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็น มีความใฝุเรียนรู๎ และมํุงมั่นในการท างาน 

เพ่ือให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํงมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือ การใช๎งานตํางๆ ค าชี้แจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่อําน 
2. อํานออกเสียงข๎อความ ขําว ประกาศ โฆษณา บทร๎อยกรอง และบทละคร ถูกต๎องตามหลักการอําน 
3. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอําน 
4. เขียนประโยค และข๎อความให๎ความสัมพันธ์กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ 
5. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า ข๎อมูลตํางๆจากสื่อ และแหลํงการเรียนรู๎อ่ืนๆในการศึกษาตํอ   

และประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 



 

หน้าที่  ๒๑๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรยีนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของการเลือกและใช๎ค าขอร๎อง ค าแนะน า  ค าชี้แจง  ค าอธิบาย  พูดและเขียนแสดง
ความต๎องการ เสนอ ตอบรับ และปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์จริง พูดและ
เขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง /ประเด็น/ขําว/
เหตุการณ์ตํางๆ ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเลือกใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของ
บุคคล  โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา   ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และน าเสนอด๎วยการพูด
และการเขียน 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคํา และมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐษน ต ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของการสนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตํางๆ ใกล๎ตัว 
ประสบการณ์ สถานการณ์  ขําว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม การเมือง ธุรกิจ ระบบการศึกษา
ในปัจจุบันและสื่อสาร พูดและเขียนบรรยายความรู๎สึกแสดงความคิดเห็น การน าเสนอข๎อมูลของตนเอง
ประสบการณ์ ขําว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆ กิจกรรม ประสบการณ์ พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แกํน
สาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท๎องถิ่น  สังคมและโลก  พร๎อมทั้งให๎เหตุผลและ
ยกตัวอยํางประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม  ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก  สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลจาก



 

หน้าที่  ๒๑๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น/ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎/ข๎อมูลตํางๆ 
จากสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ  ในเทศกาลตํางๆ 

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคํา และมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  
มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๕/๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒    
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 32203   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่ 1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     
 

ฝึกทักษะการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสาร พูด เขียน แสดงความรู๎สึกและความคิดเห็นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุํม 
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การอําน การเขียน ในสถานการณ์
ตํางๆ สามารถใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการน าเสนอในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน  รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้ 

1. สนทนาและเขียนโต๎ตอบข๎อมูล เกี่ยวกับตนเอง เรื่องตํางๆใกล๎ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ขําว/
เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูํในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 

2. เลือกใช๎น้ าเสียง และกริยาทําทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 

3. ค๎นคว๎า/สืบค๎น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ กลุํมสาระการเรียนรู๎
อ่ืนจากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆและน าเสนอด๎วยการพูดและการเขียน 

4. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลงานได๎อยํางถูกต๎องและสร๎างสรรค์ 
5. ใช๎ภาษาจํางประเทศ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสารของชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศชาติ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 



 

หน้าที่  ๒๑๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 32204   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     
 

ศึกษาบทอําน บทสนทนาตามหลักการอํานจับใจความส าคัญ สรุปความแสดงความคิดเห็น พร๎อมทั้งให๎
เหตุผลในการน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ ที่อยูํในความสนใจของสังคม โดยใช๎ภาษา 
น้ าเสียง กริยาทําทาง เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาททางสังคมและเจ๎าของภาษา ใน
สถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม วิเคราะห์/อภิปรายความ
เหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม ประเพณีของเจ๎าของภาษา สืบค๎น บันทึก สรุป
ข๎อมูลความรู๎ตํางๆ จากสื่อแหลํงเรียนรู๎ พร๎อมเผยแพรํประชาสัมพันธ์ขําวสารของโรงเรียน ชุมชน เข๎ารํวม แนะน า 
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยํางเหมาะสม 
 โดยใช๎ทักษะการสื่อสารภาษา การคิด การแก๎ปัญหา การน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน รู๎จักใช๎สื่อ เทคโนโลยีใน
การสืบค๎นข๎อมูล ความรู๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของภาษาอังกฤษ  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางเพียงพอ มุํงม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. อํานออกเสียงบทอําน บทสนทนา ข๎อความ ตามหลักการอํานและสรุปใจความส าคัญได๎ 
2.  สนทนาโต๎ตอบโดยใช๎ภาษาแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับบุคคลตํางๆ 
3.  พูด บรรยายเรื่องตําง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ได๎อยํางเหมาะสม 
4.  ใช๎ภาษาสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและระดับบุคคล กาลเทศะ 
5.  ค๎นคว๎าข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ตํางๆ จากสื่อ แหลํงเรียนรู๎ อินเทอร์เน็ตและน าเสนอ แสดงความคิดเห็น
ที่เก่ียวข๎องกับสาระการเรียนรู๎อ่ืน 
6.  สื่อสารภาษาโดยใช๎โครงสร๎างทางภาษาตามท่ีก าหนดและเหมาะสมกับระดับชั้น 
7.  เข๎ารํวมกิจกรรมทางภาษาและเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารของโรงเรียน 
8.  อธิบาย น าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ความเชื่อ ชีวิตความเป็นอยูํ และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะในการฟัง  ค าชี้แจง ค าบรรยาย  ปฏิบัติตามค าชี้แจง  คูํมือตํางๆ   การ
แนะน าตนเอง การสนทนาระหวํางบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน  พูดค าขอร๎อง  ขอค าแนะน า  ชี้แจ ง
อธิบาย   แสดงความต๎องการตามหลักภาษาของเจ๎าของภาษา  อธิบายและเปรียบเทียบ ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
และบทกลอนของภาษาอังกฤษและน าเสนอความเหมือนและความแตกตํางระหวํางวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษากับของไทย ข๎อมูลในสถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส  วันวาเลนไทน์ และวันฮาลาวีน  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี   การอํานฉลากยา ปูายประกาศ 



 

หน้าที่  ๒๑๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

โฆษณา นิทานพ้ืนบ๎าน และขําวเหตุการณ์ปัจจุบันจากบทความที่อํานเขียนอธิบายประโยคและข๎อความให๎สัมพันธ์
กับสื่อที่ไมํใชํความเรียงรูปแบบตํางๆ  สรุปกิจกรรมและขําวเหตุการณ์ส าคัญตามความสนใจและเรื่องราวในท๎องถิ่น
ของผู๎เรียน    

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎   ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคํา และมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๖/๒  ม.๖/๔  ม.๖/๕ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒    มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒    มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒ 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา อ ๓๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาความส าคัญของทักษะการตอบรับและปฏิเสธ  แสดงการขอบคุณ ขอโทษ ตามหลักภาษาของ
เจ๎าของภาษา การน าเสนอขําวเปรียบเทียบแสดงความคิดเห็นในประเด็นขําวที่ส าคัญในท๎องถิ่น การสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ตํางๆ ในชุมชนที่นําสนใจในปัจจุบัน  การน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ   
แบบบูรณาการสาระการเรียนรู๎อ่ืน  โครงงานภาษาอังกฤษ  เขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อําน ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
และบุคคลใกล๎ตัว การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู๎สึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน กิจวัตรประวันของตนเอง     

โดยใช๎กระบวนการสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด ฝึกกระบวนการอําน
การคิด วิเคราะห์ การเขียนสื่อความอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิดและสามารถน าทักษะความรู๎ภาษาอังกฤษไปใช๎ในการติตํอสื่อสารในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและ
สร๎างองค์ความรู๎ทางภาษาไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

ตระหนัก เห็นคุณคํา และมีทัศนคติที่ดีตํอภาษาอังกฤษ และน าทักษะความรู๎ไปใช๎แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม ๑๖ ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต ๑.๑  ม๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  มาตรฐาน ต ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓   มาตรฐาน ต ๒.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  
มาตรฐาน ต ๒.๒  ม.๖/๒     มาตรฐาน ต ๓.๑  ม.๖/๑ 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ม.๖/๑     มาตรฐาน ต ๔.๒  ม.๖/๒ 

 



 

หน้าที่  ๒๑๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 33205   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษรอบรู้) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     

 
ปฏิบัติตามประโยค ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าอธิบาย เขียนข๎อมูลสํวนตัว ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ 

ประเด็นความสนใจในสังคม ประกาศ โฆษณา เรื่องสั้นๆ บทร๎อยกรอง บทละคร ค ากลําวลา ค าขอบคุณ ค าขอโทษ 
ค าขอร๎อง ค าแสดงความต๎องการ ประโยคตอบรับหรือปฏิเสธ ประโยคแสดงความคิดเห็น ค าแสดงความรู๎สึก โดยใช๎
เหตุผลประกอบความรู๎สึกและความคิดเห็น ใช๎ค าศัพท์ วลี ส านวน ได๎ถูกต๎อง เขียนประโยคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบตํางๆ บทความเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร์ เดาความหมายค าศัพท์จากบริบท
ได๎ บอกวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา เปรียบเทียบประวัติและความส าคัญของเทศกาลของเจ๎าของภาษาและของไทย
ได๎ ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู๎อ่ืน การศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการสื่อสารทางภาษา แปละฝึกปฏิบัติ การอํานออกเสียง การอํานจับใจความ การบันทึก 
การสรุป การแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาค๎นคว๎า การสนทนา การใช๎พจนานุกรม การเข๎ารํวมกิจกรรม การ
น าเสนอ การแสดงความคิดเห็น  ความใฝุรู๎ใฝุเรียน ความมุํงม่ันในการท างาน  

เพ่ือให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มีความมุํงมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ผลการเรียนรู้  

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคูํมือการใช๎งานตํางๆ ค าชี้แจง ค าอธิบายและค าบรรยายที่ฟังและอําน 
2. พูดและเขียนแสดงความต๎องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให๎ความชํวยเหลือในสถานการณ์จ าลอง

หรือสถานการณ์จริงอยํางเหมาะสม 
3. พูดและเขียนเพ่ือขอให๎ข๎อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

ประเด็น  ขําว เหตุการณ์ ที่ฟังและอํานอยํางเหมาะสม 
4. พูดและเขียนน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ขําว เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นตํางๆตาม

ความ    สนใจของสังคม 
5. พูดและเขยีนสรุปใจความส าคัญ แกํนสาระที่ได๎จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ขําว เหตุการณ์และ    
สถานการณ์ตามความสนใจ 
6. เลือกใช๎ภาษา น้ าเสียงและกิริยาทําทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาท
สังคม  และวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา 
7. อธิบาย เปรียบเทียบ ความแตกตํางระหวํางโครงสร๎างประโยค ข๎อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิตและ
บท กลอนของภาษาตํางประเทศและภาษาไทย 
8. ค๎นคว๎า สืบค๎น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน   
จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆและน าเสนอด๎วยการพูดและเขียน 
9. ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห๎องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
10. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการสืบค๎น ค๎นคว๎า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู๎ ข๎อมูลตํางๆจากสื่อและ    
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 

รวมทั้งหมด 10  ผลการเรียนรู้ 
 



 

หน้าที่  ๒๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายวิชา (เพิ่มเติม) 
รหัสวิชา อ 33206   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หน่วยกิต)     
 

ฝึกทักษะการอํานเพื่อจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดี และบันเทิงคดี 
ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให๎ข๎อมูล แสดงความคิดเห็น พร๎อมให๎เหตุผลและยกตัวอยํางประกอบเกี่ยวกับ
เรื่องตํางๆ เชํนการสรุปขําวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได๎อยําง
เหมาะสม ใช๎ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน รวมถึงใช๎
ความรู๎ทางภาษาในการศึกษาค๎นคว๎า สืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ เชํน แหลํงข๎อมูลสารสนเทศ และ
ห๎องสมุด 
 โดยใช๎ทักษะทางภาษาพัฒนาการวิเคราะห์ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ โดยการตั้ งค าถามและการให๎
เหตุผล ตลอดจนเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษาในการสื่อความหมายใน
สถานการณ์ตํางๆ ได๎อยํางคลํองแคลํว ถูกต๎อง และเหมาะสม  
 เพ่ือให๎มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางเพียงพอ มุํ งมั่นในการท างาน   
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอํานเรื่องที่เป็นสารคดีและ     
บันเทิงคดี 

2. พูดและเขียนเพ่ือขอและให๎ข๎อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ขําว เหตุการณ์ที่อํานอยําง    
เหมาะสม 

3. วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท๎องถิ่น และสังคม 
4. ใช๎ภาษาตํางประเทศในการค๎นคว๎า สืบค๎น สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงการ

เรียนรู๎ตํางๆ  
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๒๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระการเรียนรู้ธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ความส าคัญรายสาระการเรียนรู้ธรรม 

สาระการเรียนรู้ธรรม  ธรรม แปลตามตัวอักษรวํา “สภาพที่ทรงไว๎” หมายถึง สภาพที่มีอยูํตามความ
เป็นจริงและสามารถทรงผู๎ปฏิบัติธรรมไว๎ไมํให๎ตกไปสูํที่ชั่ว เป็นวิชาที่มุํงศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจอยํางแจํมแจ๎งและน าไปเป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิตให๎ถูกต๎องดีงาม อันจะน า
ความสุขสงบให๎บังเกิดขึ้นแกํชีวิตตนเองและสังคมสํวนรวม  ธรรมวิจารณ์ เป็นธรรมที่มีเนื้อหาลุํมลึกอธิบายธรรมโดย
ปรมัตถเทศนา มุํงให๎นักเรียนได๎รู๎และเข๎าใจปรมัตถธรรมอยํางถํองแท๎ทั้งที่เป็นปริยัติและปฏิบัติเหมาะแกํการตีความ
ธรรมหรือแก๎ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา คือมุํงความจริงอันเป็นที่สุด 

สาระการเรียนรู๎ธรรม เป็นสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นสาระท่ีสามารถจะท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมจนเกิดเป็นนิสัยและ
น าไปใช๎ประโยชน์ในงานสังฆกรรมและกิจของสงฆ์ เป็นสาระการเรียนรู๎ที่ท าให๎นักเรียนฝึกอบรมตนเองทั้งกาย วาจา 
และใจ ให๎เรียบร๎อยตลอดถึงเป็นผู๎มีวัตรปฏิบัติดีมีการส ารวมอันควรแกํฐานานุรูป 
   
ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของสาระการเรียนรู้ธรรม 

กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กันและมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อมเป็น
พลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม โดยได๎ก าหนดสาระตํางๆ ไว๎ ดังนี้ 

พระพุทธศาสนา มีแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม การน าหลักธรรมไปปฏิบัติ
ในการพัฒนาตนเองและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขนั้น จัดเป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํ
เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 

ค าสอนของพระพุทธเจ๎าเรียกวํา พระธรรม ได๎รวบรวมไว๎เป็นพระไตรปิฎกมีศัพท์เฉพาะที่ต๎องท าความ
เข๎าใจเรียกวํา ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกบรรจุหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมบางข๎อได๎รับ
การเรียบเรียงเป็นพุทธศาสนสุภาษิตเพ่ือเป็นคติสอนใจ ธรรมจึงเป็นวิธีน าหลักธรรมมาปฏิบัติ ก็คือการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 

ดังนั้น สาระการเรียนรู๎ธรรม  จึงมีลักษณะเฉพาะที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีคํานิยมที่ดีงาม มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมุํงเน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

 
 

วิสัยทัศน์สาระการเรียนรู้ธรรม 
 นักเรียนป็นผู๎มีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดถึงคํานิยมตามหลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข๎าใจในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาถํายทอดความคิด
และแนวปฏิบัติไปยังสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค์ ตลอดถึงใช๎หลักธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตํอและการ
ด ารงชีวิตได๎ถูกต๎อง 
 



 

หน้าที่  ๒๒๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

พันธกิจสาระการเรียนรู้ธรรม 
 สาระการเรียนรู๎ธรรม เป็นการศึกษาที่มุํงให๎พระภิกษุสามเณรพัฒนาตนเองประพฤติปฏิบั ติตาม

หลักธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีและน าความรู๎จากการศึกษาไปพัฒนาศาสนา สังคม โดยมุํงปลูกฝังให๎พระภิกษุ
สามเณรมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

 ๑.  มุํงให๎นักเรียนเห็นคุณคําของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและยินดีที่จะปฏิบัติตามในฐานะเป็น 
ศาสนทายาท 

 ๒.  มุํงให๎นักเรียนสามารถเผยแผํหลักธรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของบุคคลและสังคม 
 ๓.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยํางแท๎จริง 

๔.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยแหํง
พระพุทธศาสนา 
 
เป้าหมายหรือความคาดหวังของสาระการเรียนรู้ธรรม 

 การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎ธรรม  เป็นสํวนหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มีความคาดหวังวํา เมื่อนักเรียน
เรียนสาระการเรียนรู๎ธรรมอยํางตํอเนื่องตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายแล๎ว นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตํอ
สาระการเรียนรู๎ธรรม ดังนี้ 

 ๑.  เข๎าใจในความหมายและแนวปฏิบัติอันหลากหลายของธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. สามารถถํายทอดความคิดและแนวปฏิบัติไปสูํสังคมไทยได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

 ๓.  สามารถใช๎หลักธรรมแสวงหาความรู๎ในการประพฤติปฏิบัติตนส าหรับการด าเนินชีวิตแหํงความเป็น
สมณสารูป 

 ๔.  เพ่ือการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้ธรรม 
 ๑.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 

 ๒.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมขั้นปัญญาภูมิ 
 ๓.  นักเรียนเห็นคุณคําของพระพุทธศาสนา และธ ารงรักษาไว๎ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นบํอ

เกิดวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันส าคัญยิ่งของชาติ 
 ๔. นักเรียนเห็นคุณคําของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและยินดีปฏิบัติตามในฐานะเป็นศาสน

ทายาทท่ีด ี
 ๕.  นักเรียนสามารถเผยแผํหลักธรรมที่ เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ 
 ๖.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ธรรม 
สาระท่ี ๑  พระพุทธศาสนา  
มาตรฐาน ส ๑.๑  รู๎และเข๎าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน มีศรัทธา

ที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 



 

หน้าที่  ๒๒๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

                                 
คุณภาพผู้เรียน 

 สาระการเรียนรู๎ธรรม  เป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น
สาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม  ที่ให๎นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องศึกษาตั้งแตํระดับ ๒ ถึง 
ระดับ ๓  มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมให๎มีความรู๎ มีทักษะ และกระบวนการในฐานะเป็น
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

 
 จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓, ๖ (ระดับ ๒, ๓) นกัเรียนจะมีคุณภาพ ดังนี้ 

 มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักธรรม มีศรัทธาที่ถูกต๎องในพระพุทธศาสนา มีความยึดมั่น และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

 มีจิตส านึกในการใช๎หลักธรรมค าสอนเพ่ือสํงเสริมความสงบสุขในสังคม สามารถน าหลักธรรมไปใช๎
ในการแก๎ปัญหาสังคมตลอดถึงปฏิบัติธรรมเพื่อความพ๎นทุกข์ 

 มีการพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรม มีคํานิยมอันพึง
ประสงค์ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตํอในชั้นสูงตาม
ความประสงค ์

 มีศรัทธามั่นคง และสามารถด ารงตนอยํางถูกต๎องเหมาะสมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
 เกิดความม่ันใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางสังคมได๎

อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 
 

 



 

หน้าที่  ๒๒๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ พระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ 
  ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค ทุกะ 
หมวด ๒ 

๒. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค ติกะ 
หมวด ๓ 

๓. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค จตกุกะ 
หมวด ๔ 

๔. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค ปญัจ
กะ หมวด ๕ 

๕. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค ฉักกะ 
หมวด ๖ 

๖. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค สัตตกะ 
หมวด ๗ 

๗. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค อัฏฐกะ 
หมวด ๘ 

๑. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในธรรมวิภาค ทสกะ หมวด ๑๐ 

๒. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในธรรมวิภาค หมวดเบด็เตล็ด 

๓. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในคิหิปฏิบัต ิจตุกกะ หมวด ๔ 

๔. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในคิหิปฏิบัติ ปัญจกะ หมวด ๕ 

๕. อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในคิหิปฏิบัติ ฉักกะ หมวด ๖ 

๖. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎
กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นตร ี

๑. วิเคราะหห์ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาคปริเฉทที่ 
๒ ทุกะ หมวด ๒ 

๒. วิเคราะหห์ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาคปริเฉทที่ 
๒ ติกะ หมวด ๓ 

๓. วิเคราะหห์ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาคปริเฉทที่ 
๒ จตุกกะ หมวด ๔ 

๔. วิเคราะหห์ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาคปริเฉทที่ 
๒ ปัญจกะ หมวด ๕ 

๕. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎
กระทู๎ธรรมนักธรรมชัน้โท 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ ฉักกะ หมวด ๖ 
๒. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ สตัตกะ หมวด ๗ 
๓. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ อัฏฐกะ หมวด ๘ 
๔. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ นวกะ หมวด ๙ 
๕. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ ทสกะ หมวด ๑๐ 
๖. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ เอกาทสกะ หมวด ๑๑ 
๗. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ ทวาทสกะ หมวด ๑๒ 
๘. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ เตรสกะ หมวด ๑๓ 
๙. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค

ปริเฉทที่ ๒ ปัณณรสกะ หมวด ๑๕ 
๑๐. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม

นักธรรมชั้นโท 



 

หน้าที่  ๒๒๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงชั้น 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๘. รู๎และเข๎าใจหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในธรรมวิภาค นวกะ 
หมวด ๙ 

๙. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎
กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นตร ี

 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิจารณ์

สํวนปรมตัถปฏิปทา 
๒. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิจารณ์

สํวนสังสารวัฏ 
๓. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสํวนสมถ

กัมมัฏฐานและพระพุทธคุณกถา 
๔. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม

นักธรรมชั้นเอก 
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิปัสสนา

กัมมัฏฐาน 
๒. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิปัลลาสกถา 
๓. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาสติปฏัฐาน

สูตร 
๔. วิเคราะหห์ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในคิริมานนทสูตร 
๕. รู๎และเข๎าใจหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม

นักธรรมชั้นเอก 
 



 

หน้าที่  ๒๒๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๒๑๒๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ธรรมเป็นโลกบาล 
๒ ธรรมอันท าให๎งาม ๒ บุคคลหาได๎ยาก ๒ รตนะ ๓ คุณของรตนะ ๓ อาการที่พระพุทธเจ๎าทรงสั่งสอน ๓ โอวาท
ของพระพุทธเจ๎า ๓ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ สัปปุริสบัญญัติ ๓ อปัณณกปฏิปทา ๓ บุญกิริยาวัตถุ 
๓ สามัญลักษณะ ๓ วุฑฒิ ๔ จักร ๔ อคต ิ๔ อันตรายของพระภิกษุสามเณรผู๎บวชใหมํ ๔ ปธาน ๔ อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ ควรท าความไมํประมาทในที่ ๔ สถาน ควรท าความไมํประมาทในที่ ๔ สถาน (อีกอยํางหนึ่ง) ปาริสุทธิ
ศีล ๔ อารักขกัมมัฏฐาน ๔ พรหมวิหาร ๔ สติปัฏฐาน ๔ ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ 
 ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นตรี เกี่ยวกับความหมายของ
เรียงความแก๎กระท๎ูธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระท๎ูธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม 
รูปแบบการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย อัตตวรรค หมวดตน, อัปปมาทวรรค หมวดไมํประมาท, กัมมวรรค หมวดกรรม, กิเลสวรรค หมวด
กิเลส, โกธวรรค หมวดโกรธ, ขันติวรรค หมวดอดทน, จิตตวรรค หมวดจิต, ชยวรรค หมวดชนะ, ทานวรรค หมวด
ทาน, ทุกขวรรค หมวดทุกข์ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  
  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๙ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหสัสาระ ส ๒๑๒๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อนันตริยกรรม ๕ อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ 
เวสารัชชกรณธรรม ๕ องค์แหํงภิกษุบวชใหมํ ๕ องค์แหํงธรรมกถึก ๕ ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕ พละ ๕ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ 
๕ คารวะ ๖ สาราณิยธรรม ๖ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ ธาตุ ๖ อปริ
หานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ สัปปุริสธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ (อีกอยํางหนึ่ง) โพชฌงค์ ๗ โลกธรรม ๘ ลักษณะ
ตัดสินธรรมวินัย ๘ มรรค ๘ มละ คือ มลทิน ๙ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  



 

หน้าที่  ๒๒๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  ม.๑/๘   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อกุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อยําง นาถกรณธรรม ๑๐ กถาวัตถุ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ 
อุปกิเลส ๑๖ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ กรรมกิเลส ๔ อบายมุข ๔ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔ 
มิตตปฏิรูป ๔ มิตรแท ๎๔ 
 ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นตรี เกี่ยวกับความหมายของ
เรียงความแก๎กระท๎ูธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระท๎ูธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม 
รูปแบบการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย ธัมมวรรค หมวดธรรม, ปกิณณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ด, ปัญญาวรรค หมวดปัญญา, ปมาทวรรค 
หมวดประมาท, ปาปวรรค หมวดบาป, ปุญญวรรค หมวดบุญ, วาจาวรรค หมวดวาจา, สัจจวรรค หมวดความสัตย์, 
สติวรรค หมวดสติ, สีลวรรค หมวดศีล 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๖ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง สังคหวัตถุ ๔ สุขของคฤหัสถ์ ๔ ความ
ปรารถนาที่สมหวังได๎โดยยาก ๔ ธรรมเป็นเหตุให๎สมหมาย ๔ ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยูํไมํได๎นานเพราะสถาน ๔ 
ฆราวาสธรรม ๔ ประโยชน์เกิดแตํการถือเอาโภคทรัพย์ ๕ เบญจศีล มิจฉาวณิชชา ๕ สมบัติของอุบาสก ๕ ทิศ ๖ 
อบายมุข ๖ 



 

หน้าที่  ๒๓๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๑๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

  ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง พระอริยบุคค ๒ กัมมัฏฐาน ๒ กาม ๒ 
ทิฏฐิ ๒ เทศนา ๒ ธรรม ๒ (๑) ธรรม ๒ (๒) ธรรม ๒ (๓) นิพพาน ๒ บูชา ๒ ปฏิสันถาร ๒  ปริเยสนา ๒ ปาพจน์ ๒ 
รูป ๒ วิมุตติ ๒ สังขาร ๒ สมาธิ ๒ สุข ๒  สุข ๒ (อีกอยํางหนึ่ง) สุทธิ ๒ อกุศลวิตก ๓ กุศลวิตก ๓ อัคคิ ๓ อัตถะ ๓ 
อธิปเตยยะ ๓ อนุตตริยะ ๓ อภิสังขาร ๓ อาสวะ ๓ กรรม ๓ ทวาร ๓ ญาณ ๓ ญาณ ๓ (อีกนัยหนึ่ง) ตันหา ๓ ทิฏฐิ 
๓ เทพ ๓ ธรรมนิยาม ๓ นิมิต ๓ ภาวนา ๓ ปริญญา ๓ ปหาน ๓ ปาฏิหาริยะ ๓ ปิฎก ๓ พุทธจริยา ๓ ภพ ๓ โลก ๓ 
โลก ๓ (อีกนัยหนึ่ง) วัฏฏะ ๓ วิชชา ๓ วิโมกข์ ๓ สมาธิ ๓ วิเวก ๓ สังขตลักษณะ ๓ สังขาร ๓ สัทธรรม ๓ สมบัติ ๓ 
สิกขา ๓ โสดาบัน ๓ 
  ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นโท เกี่ยวกับความหมายของ
เรียงความแก๎กระท๎ูธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม 
รูปแบบการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย อัตตวรรค หมวดตน, อัปปมาทวรรค หมวดไมํประมาท, กัมมวรรค หมวดกรรม, กิเลสวรรค หมวด
กิเลส, ขันติวรรค หมวดอดทน, จิตตวรรค หมวดจิต, ทานวรรค หมวดทาน, ธัมมวรรค หมวดธรรม, ปกิณณกวรรค 
หมวดเบ็ดเตล็ด, ปัญญาวรรค หมวดปัญญา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๕ 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๓๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง อบาย ๔ อปัสเสนธรรม ๔ อัปปมัญญา ๔ 
พระอรหันต์ ๔ พระอริยบุคคล ๔ อริยวงศ์ ๔ อรูป ๔ อวิชชา ๔ อาหาร ๔ อุปาทาน ๔ โอฆะ ๔ กิจในอริยสัจ ๔ 
ฌาน ๔ ทักขิณาวิสุทธิ ๔ ธรรมสมาทาน ๔ พุทธบริษัท ๔ พุทธบริษัท ๔ (อีกนัยหนึ่ง) บุคคล ๔ ปฏิปทา ๔ 
ปฏิสัมภิทา ๔ ภูมิ ๔ มรรค ๔ ผล ๔ โยนิ ๔ วรรณะ ๔ วิบัติ ๔ อนุปุพพิกถา ๕ กามคุณ ๕ จักขุ ๕ ธรรมขันธ์ ๕ ปีติ 
๕ มัจฉริยะ ๕ มาร ๕ วิญญาณ ๕ วิมุตติ ๕ เวทนา ๕ สังวร ๕ สุทธาวาส ๕ พระอนาคาม ี๕ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 

 
ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 

รหัสสาระ ส ๓๑๒๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

     ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  อภิญญา ๖ อภิฐาน ๖ จริต ๖ ธรรมคุณ ๖ ปิยรูป 
สาตรูป หมวดละหก ๑๐ หมวด สวรรค์ ๖ อนุสัย ๗ เมถุนสังโยค ๗ วิญญาณฐิติ ๗ วิสุทธิ ๗ อริยบุคคล ๘ อวิชชา ๘ 
วิชชา ๘ สมาบัติ ๘ อนุปุพพวิหาร ๙ พุทธคุณ ๙ โลกุตตรธรรม ๙ วิปัสสนาญาณ ๙ สังฆคุณ ๙ สัตตาวาส ๙ 
     ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นโท เกี่ยวกับความหมายของเรียงความ
แก๎กระทู๎ธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม รูปแบบ
การแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย ปมาทวรรค หมวดประมาท, ปาปวรรค หมวดบาป, ปุคฺคลวรรค หมวดบุคคล, ปุญญวรรค หมวดบุญ, 
มัจจุวรรค หมวดความตาย, วาจาวรรค หมวดวาจา, วิริยวรรค หมวดความเพียร, สัทธาวรรค หมวดศรัทธา, 
สีลวรรค หมวดศีล, เสวนาวรรค หมวดคบหา  
     โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  
     ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและครอบครัว 
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และคํานิยมที่
เหมาะสมสมณสารูป 

รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎  มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๑๐ 
 



 

หน้าที่  ๒๓๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๓๑๒๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ ทศพลญาณ ๑๐ 
บารมี ๑๐ มิจฉัตตะ ๑๐ สัมมัตตะ ๑๐ สังโยชน์ ๑๐ สัญญา ๑๐ สัทธรรม ๑๐ ปัจจยาการ ๑๑ กรรม ๑๒ ธุดงค์ ๑๓ 
จรณะ ๑๕ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๔/๕  ม.๔/๖  ม.๔/๗  ม.๔/๘  ม.๔/๙   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๑๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
  

ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  ธรรมวิจารณ์สํวนปรมัตถปฏิปทา ได๎แกํ นิพพิทา 
ความหนําย วิราคะ ความสิ้นก าหนัด วิมุตติ ความหลุดพ๎น วิสุทธิ ความหมดจด สันติ ความสงบ นิพพาน ความดับ
ทุกข ์ธรรมวิจารณ์สํวนสังสารวัฏ ได๎แกํ คติ ๒ คือ ทุคต ิสุคติ  
 ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นเอก เกี่ยวกับความหมายของ
เรียงความแก๎กระท๎ูธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระท๎ูธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม 
รูปแบบการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย อัตตวรรค หมวดตน, อัปปมาทวรรค หมวดไมํประมาท, กัมมวรรค หมวดกรรม, กิเลสวรรค หมวด
กิเลส, ขันติวรรค หมวดอดทน, จิตตวรรค หมวดจิต, ทานวรรค หมวดทาน, ธัมมวรรค หมวดธรรม, ปกิณณกวรรค 
หมวดเบ็ดเตล็ด, ปัญญาวรรค หมวดปัญญา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๔   
 

http://dhambook.exteen.com/20090901/entry
http://dhambook.exteen.com/20090901/entry


 

หน้าที่  ๒๓๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๑๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  สมถกัมมัฏฐานและพระพุทธคุณกถา 
ความหมายของกัมมัฏฐาน ความส าคัญของกัมมัฏฐาน ความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ความหมายของสมถภาวนา 
เหตุที่ต๎องฝึกอบรมจิตให๎เป็นสมาธิ  
 หัวใจสมถกัมมัฏฐาน ได๎แกํ นิวรณ์ ๕ หัวใจสมถกัมมัฏฐานแก๎นิวรณ์ครอบง า นิวรณ์ ๕ สงเคราะห์เข๎า
ในจริต กัมมัฏฐานอันเป็นที่สบาย ฌาน ๒ ความหมายขององค์ธรรมในรูปฌาน ๔ องค์ฌานที่เป็นคํูปรับกับนิวรณ์ ๕  
 สมถภาวนา ได๎แกํ ธรรมอันเป็นที่ตั้งของอารมณ์สมถภาวนา สติปัฏฐาน ๔ อารมณ์สมถกัมมัฏฐาน ๔๐ 
จริต ๖ กัมมัฏฐานอันเป็นที่สบายแกํจริต นิมิต ๓ การเจริญสมถกัมมัฏฐาน ๓ ระดับ สมาธิ ๓ ระดับ ฌานสมาบัติ ๒ 
ประโยชน์ของการเจริญสมถภาวนา 
 พระพุทธคุณกถา ได๎แกํ พระพุทธคุณสํวนอัตตสมบัติ พระพุทธคุณสํวนปรหิตสมบัติ ความหมายของ
พระพุทธคุณกถา พระพุทธคุณโดยยํอ ๒ พระพุทธคุณ ๓ พระพุทธคุณโดยยํอ ๒ (อีกนัยหนึ่ง) พระพุทธคุณ ๙ 
อธิบายพระพุทธคุณบทวํา อรห  อธิบายพระพุทธคุณบทวํา สมฺมาสมฺพุทฺโธ อธิบายพระพุทธคุณบทวํา วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน อธิบายพระพุทธคุณบทวํา สุคโต อธิบายพระพุทธคุณบทวํา โลกวิทู อธิบายพระพุทธคุณบทวํา  
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ อธิบายพระพุทธคุณบทวํา สตฺถา เทวมนุสฺสาน  อธิบายพระพุทธคุณบทวํา พุทฺโธ อธิบาย
พระพุทธคุณบทวํา ภควา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๑ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๕/๓ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๑๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  วิปัสสนากัมมัฏฐาน ความหมายของ
วิปัสสนา ผู๎เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานพึงรู๎จักธรรม ๓ ลักษณะ กิจ ผล เหตุและวิภาคของวิปัสสนา วิธีเจริญวิปัสสนา 
(ตามนัยพระบาลี) วิธีเจริญวิปัสสนา (ตามนัยอรรถกถา) ปัจจเวกขณญาณ ๕ อานิสงส์การเจริญวิปัสสนา วิปัลลาส 
กถา ความหมายของวิปัลลาส ความเป็นมาของวิปัลลาสกถา วิปัลลาส ๓ วิปัลลาส ๔ ธรรมที่เป็นเครื่องถอน     
วิปัลลาส 
 ศึกษาความส าคัญของหลักการเขียนเรียงความแก๎กระทู๎ธรรมนักธรรมชั้นเอก เกี่ยวกับความหมายของ
เรียงความแก๎กระท๎ูธรรม ท านองเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม หลักเกณฑ์แตํงกระท๎ูธรรม หลักส าหรับอธิบายกระทู๎ธรรม 



 

หน้าที่  ๒๓๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

รูปแบบการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม ตัวอยํางการแตํงเรียงความแก๎กระทู๎ธรรม และกระทู๎สุภาษิตที่ควรทํองจ า 
ประกอบด๎วย ปมาทวรรค หมวดประมาท, ปาปวรรค หมวดบาป, ปุคฺคลวรรค หมวดบุคคล, ปุญญวรรค หมวดบุญ, 
มัจจุวรรค หมวดความตาย, วาจาวรรค หมวดวาจา, วิริยวรรค หมวดความเพียร, สัทธาวรรค หมวดศรัทธา, 
สีลวรรค หมวดศีล, เสวนาวรรค หมวดคบหา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๕   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ธรรม 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๑๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  มหาสติปัฏฐานสูตร ความหมายมหาสติ
ปัฏฐาน การเจริญสติปัฏฐานเพ่ือผล ๕ อยําง ผู๎เจริญสติปัฏฐานพึงประกอบด๎วยคุณธรรม ๓ มหาสติปัฏฐาน ๔ 
อานิสงส์การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คิริมานนสูตร สัญญา ๑๐ อารมณ์ ๑๖ ชั้น ในการเจริญอานาปานสติ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาแก๎ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัย และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๑  ม.๖/๓  ม.๖/๔   

 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๓๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ความส าคัญรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 

 สาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ เป็นวิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนได๎ทราบประวัติของพระพุทธเจ๎า ซึ่ งเป็นบุคคลที่มี
อยูํจริงในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ การทราบภูมิหลัง ความเป็นมาของพระพุทธเจ๎าจะท าให๎เกิดศรัทธาปสาทะ 
ยอมรับนับถือพระพุทธเจ๎าอยํางถูกต๎องที่ส าคัญเมื่อได๎ทราบพระจริยาวัตรของพระพุทธองค์แล๎ว จะท าให๎ได๎แบบ
แผนที่ดีงามในการด าเนินชีวิตและมีฉันทะในการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธองค์มากขึ้น 

 อนุพุทธประวัติ กลําวถึงประวัติของพระมหาสาวก ๘๐ องค์ หรือที่เรียกวํา อสีติมหาสาวก กลําวโดย
ยํอเพ่ือให๎ทราบวําแตํละองค์มีชาติภูมิที่ไหน บิดามารดาชื่ออะไร เหตุใดจึงได๎เข๎ามาบวชในพระพุทธศาสนา บวชด๎วย
วิธีใด มีใครเป็นอุปัชฌาย์ บรรลุมรรคผลเพราะธรรมเทศนาชื่ออะไร และปฏิบัติอยํางไร ได๎ท าประโยชน์อะไรบ๎าง 
ได๎รับการยกยํองให๎เป็นเอตทัคคะด๎านใด และปรินิพพานที่ไหน 

 พุทธานุพุทธประวัติ กลําวถึงพระพุทธจริยาวัตรและประวัติพระพุทธสาวก-สาวิกา ที่ส าคัญโดยเน๎นให๎
เห็นถึงข๎อปฏิบัติที่กํอให๎เกิดความเสื่อมใสแกํอนุชน ที่ส าคัญได๎บูรณาการพุทธประวัติและอนุพุทธประวัติให๎มีเนื้อหา
กลมกลืนกันให๎ผู๎เรียนเห็นภาพรวมในประวัติของพระพุทธเจ๎าและพุทธสาวก-สาวิกา 

 ศาสนพิธี เป็นสํวนหนึ่งในสาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ เป็นวิชาที่กลําวถึงพิธีกรรมหรือระเบียบแบบ
แผนที่จะพึงปฏิบัติในทางศาสนา ซึ่งนอกจากจะสื่อความหมายไปถึงหลักจริยธรรมในศาสนาแล๎ว ยังเป็นพิธีกรรมที่
ท าให๎พุทธศาสนิกชนมีระเบียบแบบแผนที่ดีงามและเมื่อปฏิบัติได๎ถูกต๎องตามระเบียบแบบแผนแล๎วก็นับวําบุคคล 
กลุํมคน สังคมนั้นๆ มีความเจริญ มีระเบียบแบบแผนเป็นเอกลักษณ์อันโดดเดํน กลายเป็นอารยธรรมทางศาสนาที่
งดงามเป็นที่ชื่มชมของผู๎รู๎ทั่วไป 

 สาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ เป็นสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ที่จะท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติตนตามแนวพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธานุ
พุทธประวัติ และศาสนพิธี จนเกิดเป็นนิสัยและน าไปใช๎ประโยชน์ในงานสังฆกรรมและกิจของสงฆ์ ท าให๎นักเรียนได๎
ฝึกอบรมตนเองท้ังกาย วาจา และใจ ให๎เรียบร๎อยตลอดถึงเป็นผู๎มีวัตรปฏิบัติดีมีการส ารวมอันควรแกํฐานานุรูป 
 
ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อม เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 สาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ มีแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ๎าในการด าเนินชีวิต 
การน าหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ๎าไปเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขนั้น จัดได๎
วําเป็นผู๎กระท าความดี มีคํานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 

 ดังนั้น สาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ จึงมีลักษณะเฉพาะที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับประวัติของ
พระพุทธเจ๎า ประวัติของพระสาวก -สาวิกา และศาสนพิธี  ให๎มีคํานิยมที่ดีงามและมีศรัทธาที่ถูกต๎องใน
พระพุทธศาสนาสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 

 



 

หน้าที่  ๒๓๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน์สาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
 นักเรียนป็นผู๎มีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมตามหลักสูตรการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข๎าใจในประวัติของพระพุทธเจ๎า ประวัติของพระสาวก -สาวิกา และศาสนพิธี 
สามารถถํายทอดความคิดและแนวปฏิบัติไปยังสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค์  
 
พันธกิจสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 

 สาระการเรียนรู๎พุทธประวัตินี้ เป็นการศึกษาท่ีมุํงให๎พระภิกษุสามเณรพัฒนาตนเองประพฤติปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติของพระพุทธองค์ เป็นศาสนทายาทที่ดีและน าความรู๎จากการศึกษาไปพัฒนาศาสนา สังคม โดยมุํง
ปลูกฝังให๎พระภิกษุสามเณรมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

  ๑.  มุํงให๎นักเรียนเห็นคุณคําของวิชาพุทธประวัติและยินดีที่จะปฏิบัติตามในฐานะเป็นศาสนทายาท 
 ๒.  มุํงให๎นักเรียนสามารถเผยแผํพุทธประวัติที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของบุคคลและสังคม 
 ๓.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในประวัติของพระพุทธเจ๎าอยํางแท๎จริง 
 ๔.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 

 
เป้าหมายหรือความคาดหวังของสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 

 การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎พุทธประวัติ เป็นสํวนหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความคาดหวังวํา เมื่อนักเรียน
เรียนสาระการเรียนรู๎พุทธประวัติอยํางตํอเนื่องตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายแล๎ว นักเรียนจะมีเจตคติ
ที่ดีตํอสาระการเรียนรู๎พุทธประวัติดังนี้ 
 ๑.  สามารถใช๎เป็นหลักปฏิบัติตามแนวทางของวิชาพุทธประวัติ เพ่ือแสวงหาความรู๎ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนส าหรับการด าเนินชีวิตแหํงความเป็นสมณสารูป 

 ๒.  เพ่ือการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 ๓.  เข๎าใจในความหมายและแนวปฏิบัติอันหลากหลายวิชาพุทธประวัติ 
 ๔.  สามารถถํายทอดความคิดและแนวปฏิบัติไปสูํสังคมไทยได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
 ๑.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
 ๒.  นักเรียนเห็นคุณคําของวิชาพุทธประวัติ และยินดีปฏิบัติตามในฐานะเป็นศาสนทายาท 

 ๓.  นักเรียนสามารถเผยแผํหลักธรรมที่ เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ 

 ๔.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักธรรมขั้นปัญญาภูมิ 
 ๕.  นักเรียนเห็นคุณคําของพระพุทธศาสนา และธ ารงรักษาไว๎ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นบํอ
เกิดวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันส าคัญยิ่งของชาติ 
 ๖.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๓๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้พุทธประวัติ 
สาระท่ี ๑  พระพุทธศาสนา  
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข๎าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
                                 
คุณภาพผู้เรียน 

 สาระการเรียนรู๎พุทธประวัติเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เป็นสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม ที่ให๎นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องศึกษาตั้งแตํระดับ ๒ 
ถึง ระดับ ๓  มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ศึกษาวิชาพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธานุพุทธประวัติ และศาสนพิธี เพ่ือให๎
เกิดความรู๎ ทักษะ และกระบวนการในฐานะเป็นหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ (ระดับ ๒, ๓) นักเรียนจะมีคุณภาพ ดังนี้ 
 มีความรู๎ ความเข๎าใจในประวัติความส าคัญของศาสดา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีศรัทธาที่

ถูกต๎องในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

 มีการพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา มีคํานิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งมี
ศักยภาพเพ่ือการศึกษาตํอในชั้นสูงตามความประสงค์ 

 มีจิตส านึกในการใช๎หลักธรรมเพ่ือสํงเสริมความสงบสุขในสังคมสามารถน าหลักธรรมไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาสังคมตลอดถึงปฏิบัติธรรมเพื่อความพ๎นทุกข์ 

 ได๎เรียนรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับประวัติพระสาวกท่ีส าคัญและหลักพุทธประวัติเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนาสมัยกํอนพุทธกาล สมัยพุทธกาล และสมัยหลังพุทธกาล 
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาในประเทศตํางๆ 
 มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธประวัติ และสามารถด ารงตนอยํางถูกต๎องเหมาะสมตามหลักพุทธ

ประวัติทางพระพุทธศาสนา 
 เกิดความม่ันใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางสังคมได๎

อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๔๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ พระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน  ส ๑.๒ เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทท่ี ๑         
ชมพูทวีปและประชาชน 

๒. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทท่ี ๒          
สักกชนบทและศากยวงศ ์

๓. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทท่ี ๓        
พระศาสดาประสตู ิ

๔. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทท่ี ๔         
เสด็จออกบรรพชา 

๕. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทที ่๕        
ตรัสรู ๎

๖. รู๎และเข๎าใจพุทธประวัติบทท่ี ๖        
ปฐมเทศนาและปฐมสาวก 

๗. รู๎และเข๎าใจเหตุเกิดและประเภท 
ศาสนพิธ ี

๘. รู๎และเข๎าใจศาสนพิธีหมวดที ่๑         
กุศลพิธ ี

๙. รู๎และเข๎าใจศาสนพิธีหมวดที ่๒       
บุญพิธ ี

๑. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๗              
สํงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา 

๒. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๘            
เสด็จกรุงราชคฤห ์แคว๎นมคธ 

๓. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๙                
ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท 

๔. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๑๐           
เสด็จสักกชนบท 

๕. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๑๑               
เสด็จโกศลชนบท 

๖. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๑๒             
ทรงปลงอายุสังขาร 

๗. อธิบายพุทธประวัติบทท่ี ๑๓               
ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 

๘. อธิบายศาสนพิธหีมวดที ่๓              
ทานพิธี 

๙. อธิบายศาสนพิธหีมวดที ่๔           
ปกิณณกพิธ ี

๑. วิเคราะห์อนุพุทธประวัติในสํวนประวัติ
ของพระมหาสาวกผู๎ได๎รับเอตทัคคะ 
๔๑ องค ์

๒. วิเคราะหศ์าสนพิธีหมวดที่ ๑ กุศลพิธี 
๓. วิเคราะหศ์าสนพิธีหมวดที ่๒ บุญพิธ ี

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. วิเคราะห์อนุพุทธประวัติในสํวนประวัติของพระมหาสาวก

ผู๎ไมไํดร๎ับเอตทัคคะ ๓๙ องค์ 
๒. วิเคราะหศ์าสนพิธี หมวดที่ ๓ ทานพิธ ี
๓. วิเคราะหศ์าสนพิธี หมวดที่ ๔ ปกณิณกพิธ ี
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๑                  

วําด๎วยชมพูทวีป 
๒. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๒              

วําด๎วยการเสดจ็ออกบรรพชาและตรัสรู ๎
๓. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๓            

วําด๎วยการเสวยวิมตุตสิุข 
๔. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๔           

วําด๎วยการประทานเอหภิิกขุอุปสมัปทา 
๕. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๕             

วําด๎วยการประกาศพระศาสนา 
๖. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๖                  

วําด๎วยพระอัครสาวก 
๗. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๗            

วําด๎วยพระมหากัสสปะ และมหากัจจายนะออกบวช 
๘. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๘             

วําด๎วยการโปรดมาณพ ๑๖ คน 



 

หน้าที่  ๒๔๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๙            

วําด๎วยการอนุญาตญตัติจตุตถกรรมวาจา 
๒. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๑๐               

วําด๎วยการเสดจ็กรุงกบิลพสัดุ ์
๓. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๑๑            

วําด๎วยศากยวงศ์ออกบวช 
๔. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทท่ี ๑๒             

วําด๎วยพระโสณโกฬิวิสะและพระรฐับาลออกบวช 
๕. วิเคราะห์พุทธานุพุทธประวัติในสํวนปริเฉทที่ ๑๓          

วําด๎วยการเสดจ็โปรดพระพุทธบิดา พระพุทธมารดาและ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน 

๖. วิเคราะหเ์หตุการณ์กํอนพุทธปรินิพพาน 
๗. วิเคราะหเ์หตุการณ์หลังพุทธปรินพิพาน 
 
 



 

หน้าที่  ๒๔๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๑๒๒๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

  ศึกษาความส าคัญของพุทธประวัติในเรื่อง  อาณาจักรตํางๆ วรรณะ ๔ ความคดิเห็น ลัทธิพ้ืนเมือง สรุป
ชื่อแคว๎นและชื่อเมืองหลวงในครั้งพุทธกาล วิธีการปกครอง ศากยวงศ์ เหตุที่ประสูติที่ลุมพินีวัน อภินิหารของพระ
มหาบุรุษ อสิตดาบสเข๎าเฝูา ขนานพระนาม พระมารดาทิวงคต ได๎ปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ ศึกษาศิลปวิทยา 
อภิเษกสมรส พระประยูรญาติ  
   ศึกษาความส าคัญของเหตุเกิดศาสนพิธี ประเภทของศาสนพิธี พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เหตุผล
และโอกาสในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธี
เวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  
  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๗  ม.๑/๘   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๑๒๒๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธประวัติในเรื่อง  ปัญจวัคคีย์ออกบวช ทรงศึกษาลัทธิของสองดาบส ทรง
บ าเพ็ญทุกกรกิริยา อุปมา ๓ ข๎อ ปัญจวัคคีย์หลีกหนี ตรัสรู๎ เหตุการณ์จวนจะตรัสรู๎ทรงชนะพญามาร บุคคลที่เปรียบ
ด๎วยดอกบัว ๔ เหลํา โปรดปัญจวัคคีย์ ทรงแสดงปฐมเทศนา ปฐมสาวก ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 
 ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่องการประกอบพิธีท าบุญงานมงคล วิธีการจัดและถวายข๎าวบูชา
พระพุทธ การประกอบพิธีท าบุญงานอวมงคล   

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๙   
 



 

หน้าที่  ๒๔๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธประวัติในเรื่อง  ยสกุลบุตรออกบวช  บิดามารดาออกติดตาม ยสกุลบุตร
ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ อุบาสิกาคูํแรก สหายพระยสะ ประทานอุปสมบทไตรสรณคมน์ โปรดภัททวัคคีย์ โปรดชฎิล
สามพ่ีน๎อง โปรดพระเจ๎าพิมพิสาร ความปรารถนาของพระเจ๎าพิมพิสาร ๕ ประการ พระอัครสาวกออกบวช 
ประทานอุปสมบทแกํพระมหากัสสปะ มหาจาตุรงคสันนิบาต ใจความในโอวาทปาติโมกข์ ทรงอนุญาตเสนาสนะ 
ทรงแสดงวิธีท าปุพพเปตพลี ทรงมอบให๎สงฆ์เป็นใหญํในการให๎อุปสมบทในการให๎อุปสมบท โปรดสิงคาลมาณพ 
มูลเหตุท าเทวตาพลี เสด็จนครกบิลพัสดุ์ ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์ โปรดพุทธบิดา โปรดพระนางพิมพา ราหุลกุมาร
บรรพชา 
 ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  ทานแบํงตามกาลเวลาที่ถวายมี ๒ อยําง การถวายทาน ๒ 
อยําง ค าถวายสังฆทาน (ประเภททั่วไป) และค าถวายสังฆทาน (ประเภทมตกภัต อุทิศผู๎ตาย)   

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๘ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๒๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธประวัติในเรื่อง  อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร๎างเชตวันมหาวิหาร เหตุแผํนดินไหว 
๘ ประการ สถานที่ทรงท านิมิตโอภาส ๑๖ ต าบล ประทานพระโอวาทแกํพระภิกษุสงฆ์ ทรงพระประชวร ตรัสถึง
ทานนายจุนทะ เสด็จกรุงกุสินารา ทรงปรารภสักการบูชา ทรงแสดงความเป็นไปแหํงเทวดาสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
อาการที่ภิกษุจะพึงปฏิบัติในสตรี วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ ถูปารหบุคคล ๔ ประทานโอวาทแกํพระอานนท์ ตรัส
สรรเสริญพระอานนท์ ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา ตรัสให๎แจ๎งขําวการปรินิพพานแกํมัลล กษัตริย์ โปรดสุภัททปริพพาชก 
ประทานโอวาทแกํภิกษุสงฆ์ ปัจฉิมโอวาท ปรินิพพาน ผู๎แสดงสังเวคกถา แบํงพระบรมสารีริกธาตุ ประเภทแหํงพระ
สถูปเจดีย์ การท าสังคายนา 
    ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  วิธีแสดงความเคารพ วิธีประเคนของพระ วิธีท าหนังสือ
อาราธนาและท าใบปวารณาถวายปัจจัย วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม  วิธีอาราธนา 
หลักการอาราธนา ค าอาราธนาศีล ๕ ค าอาราธนาพระ ปริตร ค าอาราธนาธรรม  วิธีกรวดน้ า ค ากรวดน้ าแบบสั้น 



 

หน้าที่  ๒๔๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๒/๕  ม.๒/๖  ม.๒/๗  ม.๒/๙ 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของอนุพุทธประวัติในเรื่อง  ประวัติของพระมหาสาวกผู๎ได๎รับเอตทัคคะ ๔๑ องค์ 
(องค์ที่ ๑-๒๐) ได๎แกํ ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญเถระ พระสารีบุตรเถระ พระโมคคัลลานเถระ พระมหากัสสป
เถระ พระอนุรุทธเถระ พระภัททิยเถระ พระลกุณฏกภัททิยเถระ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ พระปุณณมันตานีย
บุตรเถระ พระมหากัจจายนเถระ พระจูฬปันถกเถระ พระมหาปันถกเถระ พระสุภูติเถระ พระขทิรวนิยเรวตเถระ 
พระกังขาเรวตเถระ พระโสณโกฬิวิสเถระ พระโสณกุฏิกัณณเถระ พระสีวลีเถระ พระวักกลิเถระ พระราหุลเถระ  
  ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  พิธีเข๎าพรรษา พิธีถือนิสสัย พิธีท าสามีจิกรรม พิธีท าวัตรสวด
มนต์ พิธีท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระอภิธรรม พิธีสวด
มาติกา และพิธีสวดแจง 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

หน้าที่  ๒๔๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๒๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๖ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของอนุพุทธประวัติในเรื่อง  ประวัติของพระมหาสาวกผู๎ได๎รับเอตทัคคะ ๔๑ องค์ 
(องค์ท่ี ๒๑-๔๑) ได๎แกํ ประวัติพระรัฐบาลเถระ พระโกณฑธานเถระ พระวังคีสเถระ พระอุปเสนเถระ พระทัพพมัลล
บุตรเถระ พระปิลินทวัจฉเถระ พระพาหิยทารุจีริยเถระ พระกุมารกัสสปเถระ พระมหาโกฏฐิตเถระ พระอานนท
เถระ พระอุรุเวลากัสสปเถระ พระกาฬุทายีเถระ พระพากุลเถระ พระโสภิตเถระ พระอุบาลีเถระ พระนันทกเถระ 
พระนันทเถระ พระมหากัปปินเถระ พระสาคตเถระ พระราธเถระ พระโมฆราชเถระ 
 ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  พิธีกรรมวันธรรมสวนะ พิธีท าสังฆอุโบสถ พิธีออกพรรษา พิธี
สวดถวายพระพร พิธีอนุโมทนากรณีตํางๆ และพิธีแสดงพระธรรมเทศนา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๓ 

 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๑๒๒๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

  ศึกษาความส าคัญของอนุพุทธประวัติในเรื่อง  ประวัติของพระมหาสาวกผู๎ไมํได๎รับเอตทัคคะ ๓๙ องค์ 
(องค์ท่ี ๑-๒๐) ได๎แกํ พระวัปปเถระ พระภัททิยเถระ พระมหานามเถระ พระอัสสชิเถระ พระยสเถระ พระวิมลเถระ 
พระสุพาหุเถระ พระปุณณชิเถระ พระควัมปติเถระ พระนทีกัสสปเถระ พระคยากัสสปเถระ พระอชิตเถระ พระติสส
เมตเตยยเถระ พระปุณณกเถระ พระเมตตคูเถระ พระโธตกเถระ พระอุปสีวเถระ พระนันทเถระ พระเหมกเถระ 
พระโตเทยยเถระ 
 ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายสลากภัต พิธีตักบาตรข๎าวสาร พิธี
ตักบาตรน้ าผึ้ง พิธีถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร พิธีถวายศาลาโรงธรรม พิธีถวายผ๎าสัสสิกสาฎก พิธีถวายผ๎าจ าน า
พรรษา พิธีถวายผ๎าอัจเจกจีวร พิธีถวายผ๎าปุา พิธีถวายผ๎ากฐิน พิธีถวายธูปเทียนดอกไม๎ พิธีลอยกระทง พิธีถวายธง
เพ่ือบูชา พิธีถวายเวจกุฏี พิธีถวายสะพาน พิธีถวายปราสาทผึ้ง พิธีถวายโรงอุโบสถ พิธีถวายยานพาหนะ พิธีถวาย
คัมภีร์พระไตรปิฎก และพิธีถวายคัมภีร์พระธรรม 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 

หน้าที่  ๒๔๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๒ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๔/๑  ม.๔/๒   
 
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๑๒๒๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
  

 ศึกษาความส าคัญของอนุพุทธประวัติในเรื่อง  ประวัติของพระมหาสาวกผู๎ไมํได๎รับเอตทัคคะ ๓๙ องค์ 
(องค์ท่ี ๒๑-๓๙) ได๎แกํ พระกัปปเถระ พระชตุกัณณีเถระ พระภัทราวุธเถระ พระอุทยเถระ พระโปสาลเถระ พระโม
ฆราชเถระ พระปิงคิยเถระ พระภคุเถระ พระกิมพลเถระ พระมหาอุทายีเถระ พระเมฆิยเถระ พระนาคิตเถระ พระ
จุนทเถระ พระยโสชเถระ พระเสลเถระ พระมหาปรันตปเถระ (พระปุณณเถระ) พระสภิยเถระ พระนาลกเถระ พระ
องคุลิมาลเถระ  
 ศึกษาความส าคัญของศาสนพิธีในเรื่อง  วิธีสวดมนต์ไหว๎พระของนักเรียน วิธีไหว๎ครูของนักเรียน วิธีจับ
ด๎ายสายสิญจน์ วิธีบังสุกุลเป็น วิธีบอกศักราช 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา มีศัรทธาที่ถูกต๎อง ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๒ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๑/๔  ม.๔/๓  
  
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธานุพุทธประวัติในเรื่อง  การนับถือศาสนา การตั้งศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ 
เจ๎าชายสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรส พระโพธิสัตว์จุติลงสูํพระครรภ์ของพระมารดา ปัญจโกลาหล ปัญจบุพพนิมิต 
ปัญจมหาวิโลกนะ พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต พระโพธิสัตว์ประสูติ สหชาติ ๗ อสิตดาบสเข๎าเฝูา ท านาย
พระลักษณะและขนานพระนาม พระนางสิริมหามายาทิวงคต ทรงบรรลุปฐมฌาน ทรงอภิเษกสมรส เทวทูต ราหุล
กุมารประสูติ ทอดพระเนตรพระราหุลกุมาร เสด็จออกบรรพชา พระเจ๎าพิมพิสารตรัสขอปฏิญญา ทรงศึกษาใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 

หน้าที่  ๒๔๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ส านักดาบส การบ าเพ็ญทุกรกิริยา การตรัสรู๎ สัตตมหาสถาน พรหมอาราธนา อายุสังขาราธิษฐาน แสดงธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร  

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญั ติ
คณะสงฆ์ และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๓ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๒๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธานุพุทธประวัติในเรื่อง  ปัญจวัคคีย์อุปสมบท ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 
ยสกุลบุตรอุปสมบท อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา อุบาสิกาคูํแรกในพระพุทธศาสนา สหายของพระยสะออก
บวช สํงพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา โปรดภัททวัคคีย์ โปรดชฎิลสามพ่ีน๎อง พระเจ๎าพิมพิสารบรรลุโสดา
ปัตติผล ประวัติพระสารีบุตรเถระ ประวัติพระโมคคัลลานเถระ ประวัติพระมหากัสสปเถระ ประวัติพระมหากัจ
จายนเถระ ประวัติมาณพ ๑๖ คน ต าแหนํงเอตทัคคะ ค าถามและวิสัชนาในโสฬสมาณพปัญหา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๔ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๗  ม.๕/๘   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธานุพุทธประวัติในเรื่อง  ราธะพราหมณ์อุปสมบท พระปุณณมันตานีบุตร 
กาฬุทายีอ ามาตย์บรรลุอรหัตตผล ฝนโบกขรพรรษตก พระเจ๎าสุทโธทนะบรรลุโสดาปัตติผล โปรดพระนางมหาปชา
บดี พระเจ๎าสุทโธทนะบรรลุอนาคามีผล โปรดพระนางพิมพา นันทกุมารอุปสมบท ราหุลกุมารบรรพชา พระราช



 

หน้าที่  ๒๔๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กุมารแหํงศากยวงศ์ออกผนวช พระเทวทัตท าอนันตริยกรรม แผนลอบปลงพระชนม์ พระเทวทัตถูกธรณีสูบ ประวัติ
พระโสณโกฬิวิสะ ประวัติพระรัฐบาลเถระ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๔ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๒๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของพุทธานุพุทธประวัติในเรื่อง  โปรดพระเจ๎าสุทโธทนะมหาราช พระเจ๎าสุทโธทนะ
บรรลุอรหัตตผล พระพุทธบิดาปรินิพพาน การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ๎าสุทโธทนะ พระนางมหาปชาบดี
ผนวชเป็นภิกษุณี ครุธรรม ๘ พระนางพิมพาผนวชเป็นภิกษุณี ยมกปาฏิหาริย์ นิครนถ์นาฏบุตรเหาะไมํขึ้น พระปิณ
โฑลภารทวาชะเหาะไปเอาบาตร พวกเดียรดีย์ท๎าส าแดงฤทธิ์ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ โปรดพระพุทธมารดา พระ
พุทธองค์เสด็จจากดาวดึงส์ ทรงปรารภชราธรรม ทรงปลงอายุสังขาร บิณฑบาตครั้งสุดท๎าย สังเวชนียสถาน ๔ สาวก
องค์สุดท๎าย เสด็จดับขันธปรินิพพาน อัญเชิญพระบรมศพออกจากพระนคร ถวายพระเพลิงพระบรมศพ แบํงพระ
บรมสารีริกธาตุ สัมมาสัมพุทธเจดีย์ การสังคายนาพระธรรมวินัย ความเป็นมาของการสังคายนา สังคายนาครั้งที่ ๑ 
สังคายนาครั้งที่ ๒ สังคายนาครั้งที่ ๓ การสํงสมณทูตไปประกาศพระศาสนา อันตรธาน 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๓ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส ๑.๒  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗   

 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๔๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
สาระการเรียนรู้วินัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ความส าคัญรายสาระการเรียนรู้วินัย 

 สาระการเรียนรู๎ เป็นวิชาที่กลําวถึงพระวินัยซึ่งเป็นค าสอนที่พระพุทธเจ๎าทรงตั้งขึ้น เป็นกฏเกณฑ์
ข๎อบังคับ ระบุถึงโทษมากโทษน๎อยตามความผิดที่กระท าแล๎วสั่งสอนให๎ส ารวมระวังมิให๎ปฏิบัติ ให๎ปฏิบัติตามข๎อที่
ทรงอนุญาต งดเว๎นข๎อที่ทรงห๎าม วิชาวินัยจึงเป็นวิชาที่มุํงให๎ผู๎ศึกษาทราบรายละเอียดของพระวินัย แล๎วมุํงรักษาให๎
บริสุทธิ์ พระวินัยชื่อวําเป็นรากแก๎วของพระศาสนา เพราะเป็นตัวบํงชี้หรือวัดความเจริญและความเสื่อมของพระ
ศาสนาได๎ ทั้งนี้ดูได๎จากการปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุ หากปฏิบัติตามพระวินัยได๎มากก็แสดงวําเจริญและ
หากปฏิบัติยํอหยํอนก็แสดงวําเสื่อม  

 สาระการเรียนรู๎วินัย เป็นสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นสาระท่ีจะท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติจนเกิดเป็นนิสสัยและ
น าไปใช๎ประโยชน์ในงานสังฆกรรมและกิจของสงฆ์ ท าให๎นักเรียนฝึกอบรมตนเองทั้งกาย วาจา และใจ ให๎เรียบร๎อย
ตลอดถึงเป็นผู๎มีวัตรปฏิบัติดีมีการส ารวมอันควรแกํฐานานุรูป 
  เปรียบเสมือนเส๎นทางเดินของมนุษย์ที่จะน าไปสูํเปูาหมายชีวิต เป็นบํอเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัยอันเป็นหลักชัยแหํงพระพุทธศาสนาสํงผลถึงความสงบสุขของผู๎คนในสังคมและเป็นกรอบของสังคมที่จะ
น าไปสูํการปฏิบัติในการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 
 
ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของสาระการเรียนรู้วินัย 

 กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กันและมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อมเป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม  

 พระวินัย หมายถึง กฎระเบียบข๎อบังคบั หรือขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไป 
 ในทางเดียวกันของหมูํภิกษุสงฆ์ เพ่ือให๎เกิดความเลื่อมใสแกํผู๎พบเห็น เพื่อมีอาจาระอันงามเป็นระเบียบ

เรียบร๎อย อันจะน าไปสูํการประพฤติปฏิบัติชอบ เป็นการเอ้ือเฟ้ือตํอการประพฤติธรรมทางจิตตํอไป 
 หากจะเปรียบเทียบให๎เดํนชัดขึ้นมา พระวินัยนี้ก็เปรียบกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาของสังคม

หนึ่งๆ ที่อยูํรํวมกันโดยมีกติกาตกลงกันไว๎ ถ๎าใครฝุาฝืน ต๎องถูกลงโทษตามกติกาที่ตั้งไว๎นั้นหรือจะเปรียบเทียบกับ
กฏหมายบ๎านเมืองของประเทศหนึ่งๆ ที่มีกฎหมายตราไว๎ส าหรับพลเมืองของประเทศนั้นๆ ได๎ปฏิบัติรํวมกัน ถ๎าใคร
ฝุาฝืนก็มีความผิด 

 นักเรียนผู๎มาบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนายํอมออกจากสกุลตํางๆ กัน มีทั้ง
อุปนิสสัยใจคอ มรรยาทและความประพฤติยํอมไมํเหมือนกัน  เมื่อมาบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นสมณะแล๎วตําง
คนตํางประพฤติปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามชอบใจ เหมือนคฤหัสถ์ไมํได๎ เพราะหมูํคณะที่ตั้งอยูํโดยไมํมีอะไรเป็นหลัก 
ยํอมไมํม่ันคงยั่งยืนถาวร พระพุทธเจ๎าพระองค์ผู๎เป็นธรรมราชาและสังฆบิดร คือ พระบิดาของพระภิกษุสงฆ์ จึงทรง
ตั้งวินัยบัญญัติขึ้นไว๎เพ่ือเป็นปทัฏฐานแบบอยํางส าหรับปรับความประพฤติของเหลําภิกษุให๎เป็นไปในแนวเดียวกัน
และปกครองกันตามที่พระวินัยบัญญัติ 



 

หน้าที่  ๒๕๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ดังนั้น สาระการเรียนรู๎วินัย จึงมีลักษณะเฉพาะที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติมี
คํานิยมที่ดีงามและมุํงเน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติตามหลักพระวินัยบัญญัติ และประกาศ กฏ ระเบียบ ค าสั่งมหาเ ถร
สมาคม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
วิสัยทัศน์สาระการเรียนรู้วินัย 
 นักเรียนป็นผู๎มีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมตามหลักสูตรการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักพระวินัยบัญญัติ สามารถถํายทอดความคิดและแนว
ปฏิบัติไปยังสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค์ ตลอดถึงใช๎หลักพระวินัยเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตํอและการด ารงชีวิตได๎
ถูกต๎อง 
 
พันธกิจสาระการเรียนรู้วินัย 

 สาระการเรียนรู๎พระวินัยนี้ เป็นการศึกษาที่มุํงให๎พระภิกษุสามเณรพัฒนาตนเองประพฤติปฏิบัติตาม
พระวินัยบัญญัติเป็นศาสนทายาทท่ีดีและน าความรู๎จากการศึกษาไปพัฒนาศาสนา สังคม โดยมุํงปลูกฝังให๎พระภิกษุ
สามเณรมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

  ๑.  มุํงให๎นักเรียนเห็นคุณคําของพระวินัยบัญญัติและยินดีที่จะปฏิบัติตามในฐานะเป็นศาสนทายาท 
 ๒.  มุํงให๎นักเรียนสามารถเผยแผํพระวินัยบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของบุคคลและสังคม 
 ๓.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในพระวินัยบัญญัติอยํางแท๎จริง 
 ๔.  มุํงให๎นักเรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 

 
เป้าหมายหรือความคาดหวังของสาระการเรียนรู้วินัย 

 การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎วินัย เป็นสํวนหนึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความคาดหวังวํา เมื่อนักเรียนเรียนสาระ
การเรียนรู๎วินัยอยํางตํอเนื่องตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลายแล๎ว นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตํอสาระการ
เรียนรู๎วินัย 

  ๑.  สามารถใช๎พระวินัยบัญญัติแสวงหาความรู๎ในการประพฤติปฏิบัติตนส าหรับการด าเนินชีวิตแหํง
ความเป็นสมณสารูป 

 ๒.  เพ่ือการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 ๓.  เข๎าใจในความหมายและแนวปฏิบัติอันหลากหลายของพระวินัยบัญญัติ 
 ๔.  สามารถถํายทอดความคิดและแนวปฏิบัติไปสูํสังคมไทยได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาระการเรียนรู้วินัย 
 ๑.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
 ๒.  นักเรียนเห็นคุณคําของพระวินัยบัญญัติ และยินดีปฏิบัติตามในฐานะเป็นศาสนทายาท 

 ๓.  นักเรียนสามารถเผยแผํพระวินัยบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ 

 ๔.  นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักพระวินัยบัญญัติ 
 ๕.  นักเรียนเห็นคุณคําของพระพุทธศาสนา และธ ารงรักษาไว๎ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นบํอ
เกิดวัฒนธรรมไทย เป็นมรดกอันส าคัญยิ่งของชาติ 



 

หน้าที่  ๒๕๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๖.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วินัย 
สาระท่ี ๑  พระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน ส ๑.๓  รู๎ เขา๎ใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติและประกาศ กฎ ระเบียบ ค าสั่งมหาเถรสมาคม 

และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
                                 
คุณภาพผู้เรียน 

 สาระการเรียนรู๎วินัยเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น
สาระการเรียนรู๎พ้ืนฐานที่ให๎นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องศึกษาตั้งแตํระดับ ๒ ถึง 
ระดับ ๓ มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ศึกษาภาควินัยบัญญัติ มีความรู๎ มีทักษะ และกระบวนการด๎านพระวินัยบัญญัติใน
ฐานะเป็นหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา 

 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ (ระดับ ๒, ๓) นักเรียนจะมีคุณภาพ ดังนี้ 

 มีความรู๎ ความเข๎าใจในพระวินัยบัญญัติของพระพุทธองค์ มีหลักปฏิบัติและศรัทธาที่ถูกต๎องในทาง
พระพุทธศาสนา มีความยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎แก๎ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต 

 มีการพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติมีคํานิยม
อันพึงประสงค์ สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตํอใน
ชั้นสูงตามความประสงค์ 

 ได๎เรียนรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับปฐมเหตุแหํงพระวินัยบัญญัติเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสนาสมัยกํอนพุทธกาล สมัยพุทธกาล และสมัยหลังพุทธกาล 
 มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาในประเทศตํางๆ 
 มีศรัทธามั่นคง และด ารงตนอยํางถูกต๎องเหมาะสมในพระวินัยบัญญัติ 
 เกิดความม่ันใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันและสามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางสังคมได๎

อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
มีจิตส านึกในพระวินัยบัญญัติ สามารถสํงเสริมความสงบสุขในสังคมด๎วยการน าหลักปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติไปใช๎
ในการแก๎ปัญหาสังคมตลอดถึงปฏิบัติเพื่อความพ๎นทุกข์ 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๕๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑ พระพุทธศาสนา 
มาตรฐาน ส ๑.๓  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติและประกาศ กฎ ระเบียบ ค าสั่งมหาเถรสมาคม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. รู๎และเข๎าใจปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ
กัณฑ์ที ่๑ อุปสัมปทา 

๒. รู๎และเข๎าใจปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ
กัณฑ์ที ่๒ พระวินัย 

๓. รู๎และเข๎าใจปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ
กัณฑ์ที ่๓ สิกขาบท 

๔. รู๎และเข๎าใจปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ
กัณฑ์ที ่๔ ปาราชิก ๔ 

๕. รู๎และเข๎าใจปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ
กัณฑ์ที่ ๕ สังฆาทิเสส ๑๓ 

๑. อธิบายปฐมเหตุพระวินัยบญัญตัิกณัฑ์ที ่
๖ นิสสัคคิยปาจติตีย ์๓๐ 

๒. อธิบายปฐมเหตุพระวินัยบญัญตัิกณัฑ์ที ่
๗ ปาจิตตีย ์๙๒ 

๓. อธิบายปฐมเหตุพระวินัยบญัญตัิกณัฑ์ที่ 
๘ ปาฏิเทสนียะ ๔ และเสขิยวตัร ๗๕ 

๔. อธิบายปฐมเหตุพระวินัยบญัญตัิกณัฑ์ที่ 
๙ อธิกรณสมถะ ๗ 

๕. อธิบายปฐมเหตุพระวินัยบญัญตัิกณัฑ์ที ่
๑๐ มาตรา 

๑. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๑ กายบริหาร 

๒. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๒ บริขารอุปโภค 

๓. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๓ นิสสัย 

๔. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๔ วัตร 

๕. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๕ คารวะ 

๖. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์
ที ่๑๖ จ าพรรษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๑๗ 

อุโบสถ ปวารณา 
๒. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๑๘        

อุปปถกิริยา 
๓. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๑๙  

กาลิก ๔ 
๔. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๐ 

ภัณฑะตํางเจ๎าของ 
๕. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๑       

วินัยกรรม 
๖. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๒ 

ปกิณณกะ 
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๓          

สังฆกรรม 
๒. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๔           

สีมา 
๓. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๕  

สมมติเจ๎าหนา๎ที่ท าการสงฆ ์



 

หน้าที่  ๒๕๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๔. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๖        
กฐิน 

๕. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๗ 
บรรพชาและอุปสมบท 

๖. รู๎และเข๎าใจพระราชบัญญตัิคณะสงฆ์ 
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๗. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๘            

วิธีระงับวิวาทาธิกรณ ์
๘. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๒๙        

วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ ์
๙. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๓๐         

วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ ์
๑๐. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๓๑ 

กิจจาธิกรณ์และวิธรีะงับด๎วยนิคคหะ 
๑๑. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๓๒       

สังฆเภทและสังฆสามัคค ี
๑๒. วิเคราะหป์ฐมเหตุพระวินยับัญญตักิัณฑ์ที่ ๓๓ 

ปกิณณกะ 
๑๓. รู๎และเข๎าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

และมติมหาเถรสมาคมทีเ่กี่ยวกับโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา 



 

หน้าที่  ๒๕๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๑๒๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  วิธี อุปสมบท วิธีการอุปสมบทด๎วยญัตติจตุตถ
กรรม อนุศาสน์ ๘ อยําง สิกขา ๓ สงฆ์มี ๒ ประเภท อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา (การบวชภิกษุณี),  การบัญญัติพระวินัย 
อาบัติ ประเภทของอาบัติ สมุฏฐานแหํงอาบัติ อาบัติเพํงโดยเจตนา ๒ อยําง โทษของอาบัติ อาการที่ต๎องอาบัติ ๖ 
อยําง หลักการปฏิบัติในการออกจากอาบัติ อาการที่ทรงบัญญัติพระวินัย อานิสงส์แหํงการปฏิบัติตามพระวินัย
จุดมุํงหมายของการ ญญัติพระวินัย ๘ อยําง ประโยชน์ของการบัญญัติพระวินัย มังสะ (เนื้อ) ๑๐ อยําง ที่ห๎ามภิกษุ
ฉัน วินัย ๒ ประเภท 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  
  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๑๒๓๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  สิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์ การปรับอาบัติ 
๒ อยําง อุทเทส อันตราย ๑๐,  ปาราชิก ๔ อาการที่ปรับอาบัติรองลงมา องค์แหํงการเสพเมถุน ๒ อยําง อาการที่
ไมํต๎องอาบัติ อวหาร ๑๓ การปรับอาบัติ องค์แหํงการลักทรัพย์ อาการที่ไมํต๎องอาบัติ องค์แหํงการฆํา อาการที่ไมํ
ต๎องอาบัติ องค์แหํงการอวดอุตตริมนุสสธรรม,  สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ ที่ลับ ๒ อยําง วิธีปรับอาบัติ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  
 



 

หน้าที่  ๒๕๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๓๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ๓๐ จีวรวรรคที่ ๑ (หมวด
วําด๎วยจีวร) โกสิยวรรคที่ ๒ (หมวดวําด๎วยสันถัต) ปัตตวรรคที่ ๓ (หมวดวําด๎วยบาตร),  ปาจิตตีย์ ๙๒ มุสาวาทวรรค 
หมวดวําด๎วยพูดปด ภูตคามวรรค หมวดวําด๎วยการพรากภูตคาม โอวาทวรรค หมวดวําด๎วยเรื่องสั่งสอนภิกษุณี 
โภชนวรรค หมวดวําด๎วยการฉันอาหาร อเจลกวรรค หมวดวําด๎วยนักบวชนอกศาสนา สุราปานวรรค หมวดวําด๎วย
ดื่มน้ าเมา สัปปาณวรรค หมวดวําด๎วยฉันน้ ามีตัวสัตว์ สหธรรมิกวรรค หมวดวําด๎วยสหธรรมิก รตนวรรค หมวดวํา
ด๎วยรัตนะ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๒ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๒๒๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยวัตร ๗๕ สารูปหมวดที่ 
๑ โภชนปฏิสังยุตหมวดที่ ๒ ธัมมเทสนาปฏิสังยุตหมวดที่ ๓ ปกิณณกะหมวดที่ ๔,  อธิกรณ์ ๔ อธิกรณสมถะ ๗ วิธี
ระงับอธิกรณ,์  มาตรา ได๎แกํ มาตราเวลา มาตราวัด มาตราตวง มาตราชั่ง และมาตรารูปิยะ    

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  
 



 

หน้าที่  ๒๕๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๓๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  อธิบายกายบริหารทั้ง ๑๔ ข๎อ,  บริขารอุปโภค 
ได๎แกํ จีวร บาตร เครื่องอุปโภค และเครื่องเสนาสนะ,  นิสสัย มูลเหตุที่ทรงอนุญาตให๎มีอุปัชฌาย์อาจารย์ วิธีถือพระ
อุปัชฌาย์ วิธีประณามและถอนประณาม การถือภิกษุอ่ืนเป็นอาจารย์ นิสสัยมุตตกะ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๒๓๒๓๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง วัตร ได๎แกํ กิจวัตร จริยาวัตร และวิธีวัตร,  วิธี
แสดงความเคารพ การแสดงความเคารพทางวาจา การแสดงความเคารพทางกาย ธรรมเนียมการแสดงความเคารพ
อ่ืนๆ,  จ าพรรษา พิธีจ าพรรษา ค าอธิษฐาน การเข๎าจ าน าพรรษาขณะเดินทางไปกับพวกโคตําง เป็นต๎น ห๎ามตั้ง
กตกิาอันไมํเป็นธรรมระหวํางเข๎าพรรษา สัตตาหกรณียะ อานิสงส์ของการเข๎าพรรษา 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  

 
 

 



 

หน้าที่  ๒๕๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๑๒๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  อุโบสถ สังฆอุโบสถ ปาริสุทธิอุโบสถ ปวารณา 
สังฆปวารณา คณปวารณา ปุคคลปวารณา,  อนาจาร ปาปสมาจาร อเนสนา,  ยาวกาลิก กัปปิยภูมิ ๔ ชนิด ยาม
กาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก กาลิกระคนกัน 
 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
 ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๑๒๓๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  ของสงฆ ์ของเจดีย์ ของบุคคล การปลงบริขาร,  
วิธีแสดงอาบัติ อธิษฐาน เหตุขาดอธิษฐาน วิกัป,  มหาปเทส ๔ พระพุทธานุญาตพิเศษ ขออารักขา วิบัติ ๔ อโคจร 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖  
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๓๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  มูลเหตุเกิดสังฆกรรม ค าสวดในการท าสังฆ
กรรม สังฆกรรม ๔ ก าหนดจ านวนสงฆ์ท าสังฆกรรม (การกสงฆ์) ภิกษุผู๎ควรแกํกรรม คุณสมบัติของภิกษุผู๎เข๎ากรรม 
เหตุให๎สังฆกรรมวิบัติ อักขรวิธีในการสวด ลักษณะกรรมวาจาวิบัติ การสวดที่ไมํถือวํากรรมวาจาวิบัติ,  สีมา พัทธ
สีมา นิมิต ขั้นตอนในการผูกพัทธสีมา ขนาดของสีมา เหตุที่ท าให๎สีมาวิบัติ ชนิดของพัทธสีมา ประโยชน์ของการ
สมมติสีมาสองชั้น อพัทธสีมา สีมาสังกระ 
 ศึกษาความส าคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก๎ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดที่ ๑ 
สมเด็จพระสังฆราช หมวดที่ ๒ มหาเถรสมาคม หมวดที่ ๓ การปกครองคณะสงฆ์ และหมวดที่ ๔ นิคคหกรรมและ
การสละสมณเพศ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 

   ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๖   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๒๒๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของวินัยปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  เจ๎าหน๎าที่ท าการสงฆ์ คุณสมบัติภิกษุผู๎เป็น
เจ๎าหน๎าที่ท าการสงฆ์ ประเภทของเจ๎าหน๎าที่ท าการสงฆ์,  การกรานกฐิน ผ๎าที่ควรใช๎เป็นผ๎ากฐิน ผ๎าที่ไมํควรใช๎เป็น
ผ๎ากฐิน จ านวนสงฆ์ผู๎ให๎ผ๎ากฐิน คุณสมบัติของภิกษุผู๎ควรกรานกฐิน สงฆ์ควรให๎ผ๎ากฐินแกํใคร,  การบวชในสมัย
พุทธกาล การบรรพชาเป็นสามเณร ค าบอกภัณฑูกรรม การบรรพชา การอุปสมบท องค์ก าหนดความถูกต๎องในการ
อุปสมบท บุรพกิจแหํงอุปสมบท มัชฌิมกิจแหํงอุปสมบท ปัจฉิมกิจแหํงอุปสมบท 
 ศึกษาความส าคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก๎ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดที่ ๕ 
วัด หมวดที่ ๖ ศาสนสมบัติ หมวดที่ ๗ บทก าหนดโทษ และหมวดที่ ๘ เบ็ดเตล็ด    

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 



 

หน้าที่  ๒๖๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๓๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  วิวาทาธิกรณ์ ๑๘ ประเภทแหํงวิวาทาธิกรณ์ 
กรณีวิวาทาธิกรณ ์ทางปูองกันวิวาทาธิกรณ์ วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์,  ประเภทแหํงการโจท เรื่องมีมูลเป็นองค์แหํงการ
โจท องค์ประกอบแหํงอรรถคดีที่ควรโจท คุณสมบัติของการโจท ลักษณะของการโจท วินิจฉัยอธิกรณ์ คุณลักษณะ
ของภิกษุผู๎เข๎าสูํที่วินิจฉัย ค าขอโอกาสของโจทก์ตํอจ าเลย ลักษณะของภิกษุผู๎ไมํควรให๎ขอท าโอกาส คุณสมบัติของ
ภิกษุผู๎พิจารณาคดี ข๎อที่ห๎ามไมํให๎ถาม วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์ ลักษณะค าพยานที่ควรฟังได๎หรือฟังไมํได๎ การ
สืบพยานและการซักถามพยาน การซักพยาน ข๎อพิจารณาและสันนิษฐานของสงฆ์ ทิฏฐาวิกัมม์อันชอบแกํระเบียบ 
ตัสสปาปิยสิกา ๒ นัย ถ๎อยค าที่รับฟังโดยฐานเป็นโจทไมํได๎ อธิกรณ์ที่อุทธรณ์ได๎และไมํได๎ การระงับอนุวาทาธิกรณ์
โดยไมํต๎องพิจารณา โทษของอนุวาทาธิกรณ์ คุณสมบัติของโจทก์และจ าเลย,  ประเภทของอาบัติ วิธีระงับครุกาบัติ 
จ านวนสงฆ์ผู๎ท ากรรม วุฏฐานวิธีส าหรับอาบัติที่ไมํได๎ปิด รัตติเฉทของผู๎ภิกษุผู๎ประพฤติมานัต ข๎อห๎ามของมานัตต
จาริกภิกษุ วัตรส าหรับมานัตตจาริกภิกษ ุวุฏฐานวิธีส าหรับอาบัติที่ปิด ปริวาส ๓ วุฏฐานวิธีส าหรับอันตราบัติ ภิกษุผู๎
ควรกลับประพฤติวุฏฐานวิธีใหมํ วิธีระงับลหุกาบัติด๎วยติณวัตถารกวินัย 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม สร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการอําน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต 
  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓   
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๖๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้วินัย 
รหัสสาระ ส ๓๓๒๓๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 ศึกษาความส าคัญของปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติในเรื่อง  กิจจาธิกรณ์ นิคคหกรรม นิคคหกรรมส าหรับ
ลงโทษแกํภิกษุ ขั้นตอนการลงนิคคหกรรม ภิกษุผู๎ถูกลงนิคคหกรรมต๎อง ประพฤติวัตร ขั้นตอนการระงับนิคคหกรรม 
ลักษณะการระงับนิคคหกรรม การลงนิคคหกรรมแกํคฤหัสถ์ วิธีคว่ าบาตร วิธีหงายบาตร คุณธรรมของสงฆ์ผู๎ท า
กรรม,  บุคคลผู๎ท าสังฆเภท บุคคลผู๎ท าสังฆเภทไมํได๎ เหตุที่ท าให๎สงฆ์แตกกัน ลักษณะการแตกแหํงสงฆ์ ลักษณะสังฆ
เภทและสังฆราชี ทางท่ีจะเกิดสังฆสามัคคี การท าสังฆสามัคคี,  การลาสิกขา นาสนา ทัณฑกรรม ประณาม 

ศึกษาความส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
๒๕๔๘ ประกาศมหาเถรสมาคมวําด๎วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าสั่งมหาเถร
สมาคม ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ฯลฯ 

 โดยใช๎กระบวนการสอนพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึกกระบวนการ
อําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ  การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดความรู๎  ความ
เข๎าใจ  ความคิดและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา การด าเนินชีวิต  

  ตระหนักและเห็นคุณคําของพระวินัยที่พระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติขึ้น ปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่
เหมาะสมตามสมณสารูป 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
มาตรฐาน ส ๑.๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๖๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ความส าคัญรายสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 

 ภาษาบาลีมีความส าคัญตํอพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาที่ใช๎จารึกค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
และใช๎เป็นการเผยแผํพระพุทธศาสนา ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติซึ่งมีผู๎นับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก ซึ่งการด ารงชีวิตของคนไทยได๎น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามา
ประพฤติปฏิบัติให๎อยูํในสังคมอยํางสันติสุข 
 ดังนั้น ในฐานะภาษาบาลีเป็นภาษาต๎นแบบที่ได๎วิวัฒนาการจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทย ด๎วยเหตุ
นั้นนักเรียนจึงต๎องเรียนรู๎ประวัติความเป็นมาและหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลี เพ่ือสามารถพูด ฟัง อําน เขียน  
ภาษาบาลีอันเป็นภาษาต๎นแบบได๎ 

 ภาษาบาลี  เป็นภาษาของแคว๎นมคธในประเทศอินเดียโบราณ เรียกวํา “ภาษามาคธี” พระพุทธเจ๎า
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในแคว๎นมคธ และมีชาวมคธเลื่อมใสอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็น
จ านวนมาก พระภิกษุชาวมคธจึงใช๎ภาษามาคธีเผยแพรํพระพุทธศาสนา รวมทั้งใช๎บันทึกหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  ตํอมาไทยเราเรียกวํา  “ภาษาบาลี” ซ่ึงหมายถึงภาษาที่รักษา
พระพุทธศาสนาไว๎ (บาลี หรือ ปาลี แปลวํา ผู๎รักษา) 
 
ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
 ภาษาบาลี หมายถึง ภาษาที่รักษาไว๎ซึ่งพระพุทธพจน์ เป็นภาษาที่ใช๎จารึกหลักธรรมค าสั่งสอนที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ตํางๆ ในพระพุทธศาสนา ภาษาบาลีมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมไทยมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นภาษาที่ใช๎สื่อสารในสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน  เป็นตันติภาษาและเป็น
ภาษาท่ีไมํใช๎สื่อสารแล๎วในสังคมโลก แตํใช๎สื่อสารการเรียนรู๎ในพระพุทธศาสนา เป็นภาษาที่ใช๎มากในสมัยพุทธกาล
อันแสดงออกถึงวิถีชีวิตพฤติกรรมทางสังคม คํานิยมและความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา 
 การเรียนภาษาบาลีแตกตํางจากการเรียนสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ เนื่องจากนักเรียนไมํได๎เรียนภาษาเพ่ือ
ความรู๎เกี่ยวกับภาษาเทํานั้น แตํการเรียนภาษาเพ่ือให๎สามารถนามาใช๎เป็นเครื่องมือการเรียนรู๎และนามาประยุกต์ใช๎
ในสถานการณ์ตํางๆ โดยเฉพาะการด ารงชีวิตของชาวพุทธ การที่นักเรียนจะเรียนรู๎ภาษาบาลีได๎อยํางถูกต๎อง
คลํองแคลํวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูํกับทักษะการใช๎ภาษาบาลี 
 ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนได๎ยึดหลักความเข๎าใจในหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีตลอด
ถึงการน าภาษาอ่ืนมาบูรณาการกับภาษาบาลีให๎เกิดความรู๎ใหมํๆ อันจะใช๎เป็นแนวทางการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
ไปซึ่งเป็นจุดมุํงหมายอันส าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียน 
 
วิสัยทัศน์สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
 นักเรียนจะเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมตามจุดหมายของ
หลักสูตร มีความรู๎ความเข๎าใจในวัฒนธรรมอันหลากหลายตามวิถีของชาวพุทธสามารถถํายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมได๎อยํางสร๎างสรรค์ใช๎ภาษาบาลีสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ ตลอดถึงใช๎ภาษาบาลีอันเป็น
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตํอและการด ารงชีวิต 
 



 

หน้าที่  ๒๖๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

พันธกิจสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาบาลีนี้  เป็นการศึกษาที่มุํงให๎พระภิกษุสามเณรพัฒนาตนเองประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นศาสนทายาทที่ดี และน าความรู๎จากการศึกษาไปพัฒนาสังคม  โดยมุํงปลูกฝังให๎
พระภิกษุสามเณรมคีุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

๑.  มุํงให๎นักเรียนได๎ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาบาลี หลักไวยากรณ์เบื้องต๎นของภาษาบาลี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู๎ระดับสูง และเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู๎ไปสูํกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ 

๒.  มุํงให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะกระบวนการ ด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน
เป็นภาษาบาลี 

๓.  มุํงให๎นักเรียนเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่ง
สอนและสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
เป้าหมายหรือความหวังของสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีความคาดหวังวําเมื่อนักเรียนเรียนภาษาบาลีอยํางตํอเนื่องตั้งแตํชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล๎ว นักเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาบาลี…  

 ๑.  สามารถใช๎ภาษาบาลีแสวงหาความรู๎ สื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 ๒.  เข๎าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของภาษาบาลีในพระพุทธศาสนา 
 ๓.  สามารถถํายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมได๎ 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 

 ๑.  นักเรียนมีความรู๎หลักภาษาที่เป็นพ้ืนฐาน การฟัง การพูด การอําน การเขียน ภาษาบาลี 
 ๒.  นักเรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาในเรื่องที่อําน 
 ๓.  นักเรียนรักการอํานและเห็นคุณคําภาษาบาลีในการที่จะใช๎เป็นเครื่องมือศึกษาพระพุทธศาสนา 
 ๔.  นักเรียนสามารถใช๎ภาษาบาลีในการฟัง การพูด การอําน การเขียน ตามศักยภาพของนักเรียน 
 ๕.  นักเรียนสามารถใช๎ภาษาบาลีในการศึกษาค๎นคว๎าวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา 
 ๖.  นักเรียนน าภาษาบาลีมาประยุกต์ใช๎ในภาษาไทยได๎ 
 ๗.  นักเรียนเห็นคุณคําและธ ารงรักษาไว๎ซึ่งภาษาบาลี 
 ๘.  นักเรียนมีความรู๎เป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาบาลีในชั้นสูงขึ้นไป 
 ๙.  นักเรียนเข๎าใจในคติธรรมวัฒนธรรมและประวัติพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษาบาลีเกิดความ

ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา 
 ๑๐.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   
และหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
คุณภาพของนักเรียน 

 สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี เป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ เป็นสาระการ
เรียนรู๎เพ่ิมเติม ที่นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องเรียนตั้งแตํระดับ ๒ ถึง ระดับ ๓ โดย
มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ศึกษาหลักไวยากรณ์เบื้องต๎น เพื่อให๎ผู๎ศึกษาได๎มีความรู๎ มีทักษะ กระบวนการด๎านภาษาบาลี ใน
ฐานะที่ภาษาบาลีเป็นภาษาท่ีใช๎จารึกหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ (ระดับ ๒, ๓) นักเรียนจะมีคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑.  ได๎เรียนรู๎และศึกษาประวัติ วิวัฒนาการของภาษาบาลีในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 
 ๒.  ได๎เรียนรู๎ ศึกษา กระบวนการอําน การฟัง และการออกเสียงตามหลักไวยากรณ์ 
 ๓.  ได๎เรียนรู๎ศึกษาหลัก และกระบวนการพูด การเขียน การแตํง และการแปลตามหลักภาษา 
 ๔.  เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ ในการเชื่อมโยงความรู๎ภาษาบาลีกับสาระการเรียนรู๎อื่นๆ 
 ๕.  เป็นผู๎มีความสามารถในการน าความรู๎ทางภาษาบาลีไปประยุกต์ใช๎ตามสถานการณ์ตํางๆ ใน

สถานศึกษาและสังคมท่ัวไป 
 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 สาระของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ หมายถึง องค์ความรู๎ที่เป็นมาตรฐานส าหรับนักเรียน
ภาษาตํางประเทศประกอบด๎วยสาระด๎านภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมภาษากับความสัมพันธ์กับกลุํม
สาระการเรียนรู๎อ่ืน และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช๎มาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบํงตาม
สาระหลัก ดังนี้ 
 สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี หมายถึง ภาษาที่รักษาไว๎ซึ่งพระพุทธพจน์ เป็นภาษาที่ใช๎จารึกหลักธรรม
ค าสั่งสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ตํางๆ ในพระพุทธศาสนา ภาษาบา ลีมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช๎สื่อสารในสมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันเป็น
ตันติภาษา ภาษาท่ีไมํใช๎สื่อสารแล๎วในสังคมโลก แตํใช๎สื่อสารการเรียนรู๎ในพระพุทธศาสนา 
 สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม  หมายถึง ภาษาบาลี (มคธ) ของชาวมคธในประเทศอินเดีย เป็น
ภาษาที่ใช๎มากในสมัยพุทธกาล แสดงออกถึงวิถีชีวิตพฤติกรรมทางสังคม คํานิยม และความเชื่อมที่แสดงออกทาง
ภาษา 
 สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน หมายถึง การเชื่อมโยงความรู๎ภาษา
บาลีกับสาระการเรียนรู๎กลุํมภาษาไทย, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ, และคณิตศาสตร์ เป็นต๎น 
 สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก หมายถึง การใช๎ภาษาบาลีในสถานศึกษาและ
ในการด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ ตลอดถึงใช๎ภาษาบาลีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเอง 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 มาตรฐานการเรียนรู๎ที่จ าเป็นแกํนักเรียนทุกคน ดังนี้ 
 มาตรฐานการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ หมายถึง ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู๎ที่

ต๎องการให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นมาตรฐานกลางซึ่งเป็นกรอบด๎านความรู๎ ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรม  และคํานิยม เพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู๎ในหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู๎เป็นข๎อก าหนดเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู๎ของนักเรียน อันจะน าไปสูํการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการ
วัดผล การเรียนรู๎แบํงออกเป็น ๘ มาตรฐานตามสาระท้ัง ๔ ดังตํอไปนี้ 
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สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข๎าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอํานจากสื่อประเภทตํางๆ  และแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารแสดงความรู๎สึกและความคิดเห็น

อยํางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข๎อมูลขําวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตํางๆ โดยการพูดและการเขียน 
 
สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และน าไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม

กับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข๎าใจความเหมือนและความแตกตํางระหวํางภาษาและวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษากับภาษา

และวัฒนธรรมไทย และนามาใช๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
 
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในการเชื่อมโยงความรู๎กับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู๎ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช๎ภาษาตํางประเทศในสถานการณ์ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช๎ภาษาตํางประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และการแลก
 เปลี่ยนเรียนรู๎กับสังคมโลก 
 



 

หน้าที่  ๒๖๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต ๑.๑ – ต ๑.๓    สาระท่ี ๒   ภาษาและวัฒนธรรม  มาตรฐาน ต ๒.๑ – ต ๒.๒   
สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  มาตรฐาน ต ๓.๑  สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มาตรฐาน ต ๔.๑ – ต ๔.๒ 
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ ์

๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง            
นามศัพท์ 

๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องลิงค์, 
วจนะ, วิภัตต ิ

๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง       
อายตนิบาตและการันต ์

๕. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง            
การแจกการันต์ในปุงลิงค ์

๖. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง              
การแจกการันต์ในอิตถิลิงค ์

๗. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง             
การแจกการันต์ในนปุงสกลิงค ์

๘. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง         
กติปยศัพท์ 

๙. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง       
ปกติสังขยา 

๑๐. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง           
วิธีตํอปกติสังขยา 

๑๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง          

๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องอาขยาต 
๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องวิภตัต ิ
๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องกาล, บท, 

วจนะ, บุรุษ 
๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องธาตุ 
๕. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องวาจก

และปัจจยั 
๖. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องการแปล

ในวาจกท้ัง ๕ ที่ใช๎กิริยาอาขยาต           
คุมพากย ์

๗. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง          
กิริยากิตก ์

๘. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องนามกิตก์ 
รูปและสาธนะ 

๙. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องปัจจัย
นามกิตก ์

๑๐. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องการใช๎
กิริยากิตก ์

๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องสมาส 
๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง             

กัมมธารยสมาส 
๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง                

ทิคุสมาส 
๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง          

ตัปปุริสสมาส 
๕. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง            

ทวันทวสมาส 
๖. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง              

อัพยยีภาวสมาส 
๗. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง             

พหุพพิหิสมาส 
๘. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง         

สมาสท๎อง 
๙. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องตัทธิต 
๑๐. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง                

สามัญญตัทธิต 
๑๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง

ภาวตัทธิตและอัพยยตัทธติ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องสมญัญาภิธาน 
๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องอักขรวิธี : สนธิ สระสนธ ิ
๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องพยญัชนะสนธิ                

นิคคหิตสนธ ิ
๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องหลกัการแปลมคธเป็นไทย

และการแปลไทยเป็นมคธตามโครงสร๎างของประโยค ๘ 
สํวนประกอบ 

๕. รู๎และเข๎าใจและสามารถแปลอุภัยพากย์ปริวัฒน์โดย
พยัญชนะและอรรถได ๎

๖. รู๎และเข๎าใจและสามารถแปลธรรมบทภาค ๑ โดย
พยัญชนะและอรรถได ๎

 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องอาขยาต 
๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องวิภตัต ิ
๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องกาล, บท, วจนะ, บุรุษ 
๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องธาตุ 
๕. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องวาจกและปัจจยั 
๖. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องการแปลในวาจกท้ัง ๕ ที่

ใช๎กิริยาอาขยาตคุมพากย ์



 

หน้าที่  ๒๖๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ชั้นปี ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ม. ๖ 

ปูรณสังขยา 
๑๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง          

ปุริสสัพพนาม 
๑๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง           

วิเสสนสัพพนาม 
๑๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่อง          

อัพยยศัพท ์

๗. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องกิรยิากิตก ์
๘. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องนามกิตก์ รูปและสาธนะ 
๙. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องปัจจัยนามกิตก ์
๑๐. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องการใช๎กิริยากิตก ์
๑๑. รู๎และเข๎าใจและสามารถแปลธรรมบทภาค ๒-๓ โดย

พยัญชนะและอรรถได ๎
 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องสมาส 
๒. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องกัมมธารยสมาส 
๓. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องทิคสุมาส 
๔. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องตัปปุริสสมาส 
๕. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องทวันทวสมาส 
๖. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องอัพยยีภาวสมาส 
๗. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องพหพุพิหิสมาส 
๘. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องสมาสท๎อง 
๙. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องตัทธิต 
๑๐. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องสามัญญตัทธิต 
๑๑. รู๎และเข๎าใจบาลไีวยากรณเ์รื่องภาวตัทธิตและ               

อัพยยตัทธิต 
๑๒. รู๎และเข๎าใจและสามารถแปลธรรมบทภาค ๔ โดย

พยัญชนะและอรรถได ๎
๑๓. รู๎และเข๎าใจและสามารถทบทวนการแปลธรรมบทภาค 

๑-๔ โดยพยัญชนะและอรรถได ๎



 

หน้าที่  ๒๖๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ภาบาลี 
รหัสสาระ บ ๒๑๒๐๑  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลี ความหมายของค าวํา 
“บาลีไวยากรณ์” รากศัพท์ของค าวํา “บาลี” รากศัพท์ของค าวํา “ไวยากรณ์” การแบํงหมวดบาลีไวยากรณ์,  
โครงสร๎างของนามศัพท์ ความหมายของนามศัพท์ นามนาม คุณนาม สัพพนาม,  ลิงค์ วจนะ วิภัตติ, อายตนิบาต 
การันต์,  การแจก อ อิ อี อุ อู การันต์ในปุงลิงค์,  การแจก อา อิ อี อุ อู การันต์ในอิตถีลิงค์,  และการแจก อ อิ อุ 
การันต์ในนปุงสกลิงค ์
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๗ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗   
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๒๑๒๐๒  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  กติปยศัพท์ ได๎แกํ อตฺต พฺรหฺม ราช ภควนฺตุ อรหนฺต 
ภวนฺต สตฺถุ ปิต ุมาต ุมน กมฺม โค ศัพท์พิเศษ,  ความหมายของค าวํา “สังขยา” ประเภทของสังขยา สังขยาจ านวน
สิบ สังขยาจ านวนร๎อย จ านวนพัน วิธีใช๎ปกติสังขยา วิธีตํอปกติสังขยาเข๎ากับปกติสังขยาด๎วย อุตฺตร ศัพท์ และ อธิก 
ศัพท์  วิธีตํอปกติสังขยาเข๎ากับนามด๎วย อุตฺตร และ อธิก ศัพท์ รวมกัน  วิธีตํอปกติสังขยา ด๎วย จ ศัพท์  วิธีตํอปกติ
สังขยาด๎วย อุปริ ศัพท์,  ความหมายของปูรณสังขยา ปัจจัยที่ใช๎ในปูรณสังขยา การจัดปูรณสังขยาเข๎าในลิงค์        
ปูรณสังขยานับใน ๓ ลิงค ์วิธีใช๎ปูรณสังขยา อฑฺฒ ศัพท์ การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับปูรณสังขยา การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ 
เข๎ากับปูรณสังขยา แบบมีนามแทรก การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับปกติสังขยา การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับปกติสังขยา 
แบบมีนามแทรก,  ความหมายของสัพพนาม ประเภทของสัพพนาม ปุริสสัพพนาม ต (ปุริสสัพพนาม) ตุมฺห ศัพท์   
ปุริสสัพพนาม อมฺห ศัพท์ปุริสสัพพนาม,  วิเสสนสัพพนาม ประเภทของวิเสสนสัพพนาม อนิยมวิเสสนสัพพนาม 
นิยมวิเสสนสัพพนาม สัพพนามทั้งปวงเปลี่ยนรูปได๎,  ความหมายของค าวํา“อัพยยศัพท”์ ประเภทของ“อัพยยศัพท์” 
อุปสัค นิบาต ปัจจัย 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๗ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๑/๘  ม.๑/๙  ม.๑/๑๐  ม.๑/๑๑  ม.๑/๑๒  ม.๑/๑๓  ม.๑/๑๔   



 

หน้าที่  ๒๗๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๒๒๒๐๓  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ความหมายของอาขยาต  เครื่องปรุงของอาขยาต 
สํวนประกอบที่ส าคัญของอาขยาต,  ความหมายของวิภัตติ การแบํงหมวดวิภัตติ ความหมายของชื่อวิภัตติ วิธีสังเกต
วิภัตติ วิภัตติและการเปลี่ยนแปลง อาคมในอาขยาต,  ความหมายของกาล ประเภทของกาล วิธีสังเกตกาล,  
ความหมายของบท ประเภทของบท ประโยชน์ของบท,  ความหมายของวจนะ ประเภทของวจนะ ความแตกตําง
ระหวํางวจนะนามและวจนะอาขยาต วิธีใช๎วจนะ,  ความหมายของบุรุษ ประเภทของบุรุษ ความแตกตํางระหวําง
บุรุษนามกับบุรุษอาขยาต วิธีใช๎บุรุษ วิธีสังเกตบุรุษ,  ความหมายของธาตุ วิธีสังเกตธาตุ ธาตุ ๘ หมวด การ
เปลี่ยนแปลงของธาตุในหมวดตํางๆ ธาตุ ๒ วิธีสังเกตธาตุ ๒ ธาตุกลับความหมาย ศัพท์พิเศษที่ใช๎น าหน๎ากิริยา กิริยา
ศัพท์ที่ใช๎ดุจคุณ อสฺ ธาตุ,  ความหมายของวาจก ประเภทของวาจก วิธีสลับวาจก ความส าคัญของวาจก ความหมาย
ของปัจจัย วิธีใช๎ปัจจัย ประเภทของปัจจัย วิธีลงและเปลี่ยนแปลงปัจจัยในวาจก ปัจจัยพิเศษ-อัพภาส ค าแปลของ ข, 
ฉ, ส ปัจจัย อาย, อิย ปัจจัย ปัจจัยที่ใช๎น๎อย ความส าคัญของปัจจัย 
 การแปลในวาจกทั้ง ๕ ที่ใช๎กิริยาอาขยาตคุมพากย์ การใช๎กิริยาอาขยาตคุมพากย์ การแปลมคธเป็น
ไทยและการแปลไทยเป็นมคธ ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจก ประโยคภาววาจก ประโยคเหตุกัตตุวาจก 
ประโยคเหตุกัมมวาจก 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๖ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๗๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๒๒๒๐๔  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
  

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  กิตก์ ความหมายของค าวํา กิตก์ วิเคราะห์ค าวํา กิตก์ 
การแบํงประเภทของกิตก ์ธาตุกิตก์ กิริยากิตก ์วิภัตติและวจนะ กาล การแบํงประเภทของกาล ธาตุ วาจก ปัจจัย วิธี
ลงปัจจัย กิตปัจจัย กิจจปัจจัย กิตกิจจปัจจัย ตูนาทิปัจจัยบทสุดท๎าย,  นามกิตก์ สาธนะ วิเคราะห์แหํงสาธนะ วิธี
ปรุงรูปวิเคราะห์,  ปัจจัยแหํงนามกิตก์ วิเคราะห์แหํงนามกิตก์ ปัจจัยนามกิตก์ในหมวดกิตปัจจัย ปัจจัยนามกิตก์ใน
หมวดกิจจปัจจัย ปัจจัยนามกิตก์ในหมวดกิตกิจจปัจจัย ปัจจัยนอกแบบ,  การใช๎กิริยากิตก์ การใช๎กิริยากิตก์ในการ
แปลมคธเป็นไทยและการแปลไทยเป็นมคธ ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์ตามวาจก ใช๎เป็นวิกติกัตตา ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์
อนาทรและลักขณะ ใช๎เป็นกิริยาในระหวําง และการใช๎  ตฺวา, ตุ ปัจจัย และนามกิตก์ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๔ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๒/๗  ม.๒/๘  ม.๒/๙  ม.๒/๑๐   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๒๓๒๐๕  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ความหมายของสมาส วิเคราะห์ค าวํา “สมาส” ลักษณะ
รูปวิเคราะห์แหํงสมาส ประโยชน์ของสมาส ประเภทของสมาส,  สมาสวําโดยชื่อ ๖ อยําง ได๎แกํ ๑. กัมมธารยสมาส,      
๒. ทิคุสมาส, ๓. ตัปปุริสสมาส, ๔. ทวันทวสมาส, ๕. อัพยยีภาวสมาส, และ ๖. พหุพพิหิสมาส,  สมาสท๎อง 
ความหมายของสมาสท๎อง สรุปลักษณะของสมาสท๎อง 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๘ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘ 
   
 



 

หน้าที่  ๒๗๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๒๓๒๐๖  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ตัทธิต วิเคราะห์ค าวํา “ตัทธิต” ความแตกตํางระหวําง
ตัทธิตและสมาส ประเภทของตัทธิต ศัพท์ที่ใช๎ลงปัจจัยตัทธิต ลักษณะส าคัญของ ณ ปัจจัยและปัจจัยเนื่องด๎วย ณ 
ปัจจัยที่คล๎ายกัน ปัจจัยที่พ๎องกัน ประโยชน์ของปัจจัย,  สามัญญตัทธิต ๑๕ อยําง ได๎แกํ โคตตตัทธิต ตรัตยาทิตัทธิต 
ราคาทิตัทธิต ชาตาทิตัทธิต สมุหตัทธิต ฐานตัทธิต พหุลตัทธิต เสฏฺฐตัทธิต ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต ปูรณตัทธิต 
สังขยาตัทธิต วิภาคตัทธิต อุปมาตัทธิต และนิสสิตตัทธิต,  ภาวตัทธิต อัพยยตัทธิต 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๓/๙  ม.๓/๑๐  ม.๓/๑๑   
 

 
ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ภาบาลี 

รหัสสาระ บ ๓๑๒๐๑  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  อักขรวิธี ภาคที่ ๑ สมัญญาภิธาน ความหมายของค าวํา 
“อักขระ” ประเภทของอักขระ สระ ประเภทของสระ พยัญชนะ ประเภทของพยัญชนะ ฐานกรณ์ของอักขระ เสียง
อักขระ พยัญชนะสังโยค อัฑฒสระ,  สนธิ ความหมายของสนธิ ประโยชน์ของสนธิ ประเภทของสนธิ สระสนธิ,   
พยัญชนะสนธิ นิคคหิตสนธิ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓   
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๗๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๓๑๒๐๒  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  หลักการแปลมคธเป็นไทยและการแปลไทยเป็นมคธตาม
โครงสร๎างของประโยค ๘ สํวนประกอบ ได๎แกํ การแปลอาลปนะ การแปลนิบาตต๎นข๎อความหรือกาลสัตตมี การ
แปลประธาน การแปลบทที่เนื่องด๎วยประธาน การแปลกิริยาในระหวํางและประโยคแทรก การแปลบทที่เนื่องด๎วย
กิริยาในระหวํางและบทที่เนื่องด๎วยประโยคแทรก การแปลกิริยาคุมพากย์ การแปลบทที่เนื่องด๎วยกิริยาคุมพากย์,  
แปลอุภัยพากย์ปริวัฒน์,  แปลธรรมบทภาค ๑ โดยพยัญชนะและอรรถ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๓ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎  ม.๔/๔  ม.๔/๕  ม.๔/๖   
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๓๒๒๐๓  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 
 
 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ความหมายของอาขยาต  เครื่องปรุงของอาขยาต 
สํวนประกอบที่ส าคัญของอาขยาต,  ความหมายของวิภัตติ การแบํงหมวดวิภัตติ ความหมายของชื่อวิภัตติ วิธีสังเกต
วิภัตติ วิภัตติและการเปลี่ยนแปลง อาคมในอาขยาต,  ความหมายของกาล ประเภทของกาล วิธีสังเกตกาล, 
ความหมายของบท ประเภทของบท ประโยชน์ของบท,  ความหมายของวจนะ ประเภทของวจนะ ความแตกตําง
ระหวํางวจนะนามและวจนะอาขยาต วิธีใช๎วจนะ,  ความหมายของบุรุษ ประเภทของบุรุษ ความแตกตํางระหวําง
บุรุษนามกับบุรุษอาขยาต วิธีใช๎บุรุษ วิธีสังเกตบุรุษ,  ความหมายของธาตุ วิธีสังเกตธาตุ ธาตุ ๘ หมวด การ
เปลี่ยนแปลงของธาตุในหมวดตํางๆ ธาตุ ๒ วิธีสังเกตธาตุ ๒ ธาตุกลับความหมาย ศัพท์พิเศษที่ใช๎น าหน๎ากิริยา กิริยา
ศัพท์ที่ใช๎ดุจคุณ อสฺ ธาตุ,  ความหมายของวาจก ประเภทของวาจก วิธีสลับวาจก ความส าคัญของวาจก ความหมาย
ของปัจจัย วิธีใช๎ปัจจัย ประเภทของปัจจัย วิธีลงและเปลี่ยนแปลงปัจจัยในวาจก ปัจจัยพิเศษ-อัพภาส ค าแปลของ ข, 
ฉ, ส ปัจจัย อาย, อิย ปัจจัย ปัจจัยที่ใช๎น๎อย ความส าคัญของปัจจัย 
 การแปลในวาจกทั้ง ๕ ที่ใช๎กิริยาอาขยาตคุมพากย์ การใช๎กิริยาอาขยาตคุมพากย์ การแปลมคธเป็น
ไทยและการแปลไทยเป็นมคธ ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจก ประโยคภาววาจก ประโยคเหตุกัตตุวาจก 
ประโยคเหตุกัมมวาจก,  แปลธรรมบทภาค ๒ โดยพยัญชนะและอรรถ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๗ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎  ม.๕/๑  ม.๕/๒  ม.๕/๓  ม.๕/๔  ม.๕/๕  ม.๕/๖  ม.๕/๑๑   



 

หน้าที่  ๒๗๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๓๒๒๐๔  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
  

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  กิตก์ ความหมายของค าวํา กิตก์ วิเคราะห์ค าวํา กิตก์ 
การแบํงประเภทของกิตก ์ธาตุกิตก์ กิริยากิตก ์วิภัตติและวจนะ กาล การแบํงประเภทของกาล ธาตุ วาจก ปัจจัย วิธี
ลงปัจจัย กิตปัจจัย กิจจปัจจัย กิตกิจจปัจจัย ตูนาทิปัจจัย บทสุดท๎าย,  นามกิตก์ สาธนะ วิเคราะห์แหํงสาธนะ วิธี
ปรุงรูปวิเคราะห์,  ปัจจัยแหํงนามกิตก์ วิเคราะห์แหํงนามกิตก์ ปัจจัยนามกิตก์ในหมวดกิตปัจจัย ปัจจัยนามกิตก์ใน
หมวดกิจจปัจจัย ปัจจัยนามกิตก์ในหมวดกิตกิจจปัจจัย ปัจจัยนอกแบบ,  การใช๎กิริยากิตก์ การใช๎กิริยากิตก์ในการ
แปลมคธเป็นไทยและการแปลไทยเป็นมคธ ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์ตามวาจก ใช๎เป็นวิกติกัตตา ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์
อนาทรและลักขณะ ใช๎เป็นกิริยาในระหวําง และการใช๎ ตฺวา ตุ ปัจจัย และนามกิตก์,  แปลธรรมบทภาค ๓ โดย
พยัญชนะและอรรถ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๕ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๕/๗  ม.๕/๘  ม.๕/๙  ม.๕/๑๐  ม.๕/๑๑   
 
 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๓๓๒๐๕  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ความหมายของสมาส วิเคราะห์ค าวํา “สมาส” ลักษณะ
รูปวิเคราะห์แหํงสมาส ประโยชน์ของสมาส ประเภทของสมาส,  สมาสวําโดยชื่อ ๖ อยําง ได๎แกํ ๑. กัมมธารยสมาส,      
๒. ทิคุสมาส, ๓. ตัปปุริสสมาส, ๔. ทวันทวสมาส, ๕. อัพยยีภาวสมาส, และ ๖. พหุพพิหิสมาส,  สมาสท๎อง 
ความหมายของสมาสท๎อง สรุปลักษณะของสมาสท๎อง,  แปลธรรมบทภาค ๔ โดยพยัญชนะและอรรถ 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวชี้วัด รวม ๙ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ 
ม.๖/๑  ม.๖/๒  ม.๖/๓  ม.๖/๔  ม.๖/๕  ม.๖/๖  ม.๖/๗  ม.๖/๘  ม.๖/๑๒  
 



 

หน้าที่  ๒๗๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ค าอธิบายรายสาระการเรียนรู้ 
รหัสสาระ บ ๓๓๒๐๖  สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 ศึกษาความส าคัญของบาลีไวยากรณ์ในเรื่อง  ตัทธิต วิเคราะห์ค าวํา “ตัทธิต” ความแตกตํางระหวําง
ตัทธิตและสมาส ประเภทของตัทธิต ศัพท์ที่ใช๎ลงปัจจัยตัทธิต ลักษณะส าคัญของ ณ ปัจจัยและปัจจัยเนื่องด๎วย ณ 
ปัจจัยที่คล๎ายกัน ปัจจัยที่พ๎องกัน ประโยชน์ของปัจจัย,  สามัญญตัทธิต ๑๕ อยําง ได๎แกํ โคตตตัทธิต ตรัตยาทิตัทธิต 
ราคาทิตัทธิต ชาตาทิตัทธิต สมุหตัทธิต ฐานตัทธิต พหุลตัทธิต เสฏฺฐตัทธิต ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต ปูรณตัทธิต 
สังขยาตัทธิต วิภาคตัทธิต อุปมาตัทธิต และนิสสิตตัทธิต,  ภาวตัทธิต อัพยยตัทธิต,  (ทบทวนแปลธรรมบทภาค ๑-๔ 
โดยพยัญชนะและอรรถ) 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช๎กระบวนการแปล การสอนแบบพุทธวิธี การปฏิบัติงานกลุํม การสร๎างความคิดรวบยอด การฝึก
กระบวนการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมายอยํางมีวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิต  

 ตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของภาษาบาลีในฐานะเป็นภาษาที่ใช๎บันทึกหลักธรรมค าสั่งสอน
และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด รวม ๔ ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
ม.๖/๙  ม.๖/๑๐  ม.๖/๑๑  ม.๖/๑๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๒๗๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

การจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  เป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มุํงให๎

ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย สติปัญญา 
อารมณ์  และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของการ
กระท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ต๎องจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามเปูาหมาย รูปแบบ และ
วิธีการที่เหมาะสมกับสมณสารูป  และต๎องสํงเสริมการพัฒนาความสามารถของพระภิกษุสามเณร  โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนให๎ครบถ๎วนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดไว๎  ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม ๓ 
ลักษณะด๎วยกัน ได๎แกํ  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  กิจกรรมแนะแนว 
 เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนด๎วยกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว เพ่ือให๎ผู๎เรียน
ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านความสามารถความถนัด และ
ความสนใจ สํงสริม สนันสนุนให๎ผู๎เรียนรู๎จัก เข๎าใจ รักและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน สามารถก าหนดเปูาหมาย 
วางแผนชีวิตทั้งด๎านการเรียน การปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถปรับตัวในการด ารงตนอยูํในสมณเพศได๎อยําง
เหมาะสม  
                  ผู๎เรียนจะต๎องมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด๎วยตัวเอง เรียนรู๎ด๎วยตัวเองด๎วยการปฏิบัติจนเกิดทักษะ
ชีวิตและที่ส าคัญคือครูผู๎สอนทุกรูปคนควรมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม โดยมี ครูแนะแนวเป็นพ่ีเลี้ยงและ
ประสานงาน 
                  การจัดกิจกรรมแนะแนว มีวัตถุประสงค์ และแนวการจัดกิจกรรม  ดังนี้  
              วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จัก เข๎าใจ รัก และเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อ่ืน 
๒) เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งการด าเนินชีวิตใน

สังคม 
๓) เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถปรับตัวได๎อยํางเหมาะสม และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

 
 แนวการจัดกิจกรรม 
๑) ครูผู๎จัดกิจกรรม และ/หรือผู๎มีสํวนรํวม ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจ ของผู๎เรียน 
๒) วิเคราะห์  สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และ

ตามท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘.  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมทั้งวิเคราะห์ข๎อมูลของผู๎เรียนเป็น
รายบุคคลด๎วย 

๓) ก าหนดสัดสํวนของกิจกรรมแนะแนวให๎ครอบคลุมด๎านการศึกษา ด๎านการปฏิบัติศาสนกิจ ด๎าน
อาชีพ(กรณีผู๎เรียนจะลาสิกขาเพ่ือประกอบอาชีพ) ด๎านสํวนตัวและสังคม  

๔) ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนในแตํละระดับและชั้นปี 



 

หน้าที่  ๒๗๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

๕) ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด๎วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม 
หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 

๖) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมงประกอบด๎วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา 
เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

๗) จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๘) ประเมินเพ่ือตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 
๒.  กิจกรรมนักเรียน 
       เป็นกิจกรรมปลูกฝังความรัก ความศรัทธา ความเคารพยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และมีปฏิปทาใน
การปฏิบัติศาสนกิจ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีเสขียวัตรเพียบพร๎อม มีความรับผิดชอบ รู๎จักการแก๎ปัญหา มี
เหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติศาสนกิจรํวมกับผู๎อ่ืนด๎วยหลักสามัคคีธรรม 
      โรงเรียนต๎องสนับสนุน สํงเสริม ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจแตํต๎อง
เหมาะสมกันสภาวะของเพศบรรพชิต กิจกรรมนักเรียนที่เหมาะสมกับ พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ได๎แกํ 
     ๒.๑  กิจของสงฆ ์
        เป็นการปฏิบัติกิจวัตรของสมณเพศ เพ่ือปลูกฝังความรัก ความศรัทธา ความมั่นคงใน
พระพุทธศาสนา สร๎างจิตส านึกในการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย เพ่ือความเป็นศาสนทายาทที่ดี  
สมบูรณ์พร๎อมด๎วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจของสงฆ์ที่ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติเป็นกิจวัตร 
ได๎แกํ 

- การบิณฑบาต 
- ท าวัตรสวดมนต์ 
- เจริญสมาธิภาวนา 
- ฝึกปฏิบัติศาสนพิธี เจริญพุทธมนต์ 
- กวาดลานวัด  
- ฯลฯ        

 ๒.๒ กิจกรรมชุมนมุ  
 เป็นการจัดกิจกรรมทีส่ํงเสริมให๎ผู๎เรียนศึกษาหาความรู๎ตามถวามถนัดและความสนใจเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให๎สูงขี้น ได๎แกํ 
 ๒.๒.๑ ชุมนุมสํงเสริมวิชาการ เชํน 

- ชุมนุมภาษาไทย 
- ชุมนุมคณิตศาสตร์ 
- ชุมนุมสังคมศึกษา 
- ชุมนุมภาษาตํางประเทศ 
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
- ฯลฯ 

 ๒.๒.๒ ชุมนุมสํงสริมความถนัดและความสนใจ เชํน 
- ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
- ชุมนุมนักประดิษฐ์ 



 

หน้าที่  ๒๗๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

- ชุมนุมพุทธศาสตร์ 
- ชุมนุมสามเณรมัคคุเทศก์ 
- ฯลฯ 

 การจัดกิจกรรมนักเรียนมีวัตถุประสงค์ และแนวการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นศาสนทายาททีม่ั่นคงในพระพุทธศาสนา 
๒)  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีระเบียบวินัย มีมารยาท  มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามที่ดี และมีความ

รับผิดชอบ 
๓) เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะให๎การปฎิบัติศาสนกิจรํวมกัน รู๎จักการแก๎ปัญหา มีเหตุผล มีการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม  ชํวยเหลือแบํงปัน และมีความสามัคคี 
๔) เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

                  แนวการจัดกิจกรรม 
๑) จัดให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจของสงฆ์ และหลักเสขิยวัตรอันเป็นพระวินัยซึ่งก าหนดเป็นมารยาท

ในการปฏิบัติตนให๎นําเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเกิดความรัก ศรัทธา    
และม่ันคงในพระพุทธศาสนา 

๒) ก าหนดสัดสํวนของกิจกรรมนักเรียนให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติ ทั้งกิจของสงฆ์และเข๎ารํวมกิจกรรม
ชุมนุม ตามความถนัดและความสนใจ 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนักเรียนให๎ชัดเจนในแตํละระดับและชั้นปี 
๔) ให๎ผู๎เรียนได๎รับทราบก าหนดเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนและการประเมินผล 
๕) ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 
๓.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่น ตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอสังคม มีจิตสาธารณะ เพ่ือ
ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกให๎แกํผู๎เรียนในการบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอวัด โรงเรียน 
ชุมชน สังคม พระพุทธศาสนา และประเทศชาติ 

๒) เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

๓) เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔) เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีจิตสาธารณะและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

โรงเรียนจะต๎องจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม และสาธารณะประโยชน์อยํางตํอเนื่อง และต๎องให๎
ผู๎เรียนเป็นผู๎ด าเนินการด๎วยตนเอง โดยให๎ผู๎เรียนรํวมกันส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา รํวมกันออกแบบการจัด
กิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รํวมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม รํวมกันรายงานผล 
พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพรํผลการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ผู๎เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข๎ารํวมกิจกรรม
ได๎ ดังนี้ 
 



 

หน้าที่  ๒๗๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๑.  กิจกรรมภายในโรงเรียน  
                        เป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสาโดยผู๎เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม
รํวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในชั้นเรียน และโรงเรียนจนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจ ท างานตํางๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของสํวนรวม ซึ่งงานเหลํานี้จะขยายขอบเขตจากใกล๎ตัวไปสูํสังคมภายนอกได๎  
                ตัวอยํางกิจกรรม/โครงการ ภายในโรงเรียน  ได๎แกํ โครงการคนดีศรีปริยัติ โครงการจิตอาสา
พัฒนาวัด โรงเรียน โครงการเพื่อนชํวยเพื่อน โครงการคํายพุทธบุตร เป็นต๎น 

 ๒. กิจกรรมภายนอกโรงเรียน  
                          เป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม  เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนตามแผนการจัด
กิจกรรมโดยให๎ท ากิจกรรมด๎วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์แกํชุมชนและสังคมโดยรวม  
 ตัวอยํางโครงการ/กิจกรรมนอกโรงเรียน ได๎แกํ คํายปฏิบัติธรรม โครงการพุทธบุตรเพ่ือสังคม  
สามเณรอาสาพัฒนาชุมชน โครงการรักษ์ทรัพยากรชุมชน เป็นต๎น 
 
           แนวการจัดกิจกรรม 
 ๑. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู๎เรียนสามารถจัดกิจกรรม
ตามองค์ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนรู๎ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม 
 ๒. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึงกิจกรรมที่ผู๎เรียนน าเสนอการจัด
กิจกรรมตํอโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรมซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต๎นและ
สิ้นสุดที่ชัดเจน  

๓. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน  หมายถึงกิจกรรมที่ผู๎เรียนอาสาสมัครเข๎ารํวมกิจกรรมกับ
หนํวยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์โดยผู๎เรียนสามารถเลือกเข๎า
รํวมกิจกรรมที่หนํวยงานอ่ืนเข๎ามาจัดในโรงเรียน หรือรํวมกับหนํวยงานอ่ืนที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน ตัวอยําง
กิจกรรม/โครงการ เชํน โครงการสันติสุขชุมชน, โครงการรณรงค์ต๎านยาเสพติด แผนที่คนดีศรีชุมชน รักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
  
การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๒ : แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑)   
    โรงเรียนควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  ๒ ประการ คือ  
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน  ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม   
                การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนรายกิจกรรม ได๎แกํ  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยน์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑.๑  ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
     ๑.๒  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ผลงาน/ชิ้นงาน คุณลักษณะของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติกิจกรรม 
      ๑.๓  การ”ผ่าน”การประเมิน หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ 
ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  เมื่อผู๎เรียนผํานการประเมินให๎น า
ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  



 

หน้าที่  ๒๘๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

   ๑.๔  การ “ไม่ผ่าน” การประเมิน หมายถึง ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ์ไมํผําน
การปฏิบัติกิจกรรม หรือมผีลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ไมํเป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด  
 ๒.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน 
       การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา เป็นการประเมินการ
ผํานกิจกรรมดังกลําวเป็นรายภาคเรียน เพ่ือสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม สรุปผลรวม 
เพ่ือการเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบการศึกษาแตํละระดับ  มีแนวการปฏิบัติ  ดังนี้ 
    ๒.๑  ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนทุกรูป
ตลอดระดับการศึกษา 
        ๒.๒  ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนของผู๎เรียนเป็นรายรูป ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด   
    ๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  เพ่ือเลื่อนชั้นเรียน 
               “ผําน”       หมายถึง ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม  ได๎แกํ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
              “ไมํผําน”   หมายถึง ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ 
กิจกรรม  คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
   ๒.๔ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา  
              “ผําน”       หมายถึง ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
             “ไมํผําน”   หมายถึง ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
     ๒.๕  ผู๎รับผิดชอบเสนอผลการประเมินตํอคณะอนุกรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน เพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
        ๒.๖  ผู๎รับผิดชอบเสนอผู๎บริหารโรงเรียนเพ่ืออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรี ยนผํานเกณฑ์
การจบการศึกษาแตํละระดับ 
  
แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 กรณีท่ีผู๎เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับ “ไมํผําน”  เป็นหน๎าที่ของครูหรือผู๎รับผิดชอบ
กิจกรรมตํางๆ ต๎องสอนซํอมเสริม โดยให๎ผู๎เรียนด าเนินกิจกรรมครบเวลาที่ขาด หรือปฏิบัติกิจกรรมให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล๎วจึงประเมินให๎ผํานกิจกรรม  เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ทั้งนี้ ควร
ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎บริหารโรงเรียน 
 
แนวทางในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินการเข๎ารํวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนนั้น จะต๎องค านึงถึงสิ่งตํอไปนี้ 

(๑) ผู๎เรียนมีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  โดยโรงเรียนควรก าหนดเวลาไมํน๎อย
กวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแตํละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติ
กิจกรรมครบตามโครงสร๎างเวลาเรียน 

(๒) ผู๎เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดย
อาจจัดให๎ผู๎เรียนแสดงผลงาน แฟูมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

(๓) หากโรงเรียนมีบุคลากรไมํเพียงพอหรือไมํสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางหลากหลาย 
โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการตํางๆ เชํน กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรม
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สามเณรสัมพันธ์ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต๎น ซึ่งโรงเรียนสามารถประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว 
และน าไปใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎ 

(๔) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑  มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 
   ๔.๒  มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟูมสะสมงาน 
   ๔.๓  มีผู๎รับรองผลการเข๎ารํวมกิจกรรม 
   ๔.๔  มีรายงานแสดงการเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากบุคลากรหลายฝุาย ทั้งบุคลากร
ภายในโรงเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียน  ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน มีประสิทธิภาพโรงเรียน
ควรก าหนดบทบาทหน๎าที่ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎ชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

๑) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง
หลายฝุาย 

๒) ชี้แจงท าความเข๎าใจและสร๎างความตระหนักให๎บุคลากรและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกคน ทุกรูป เห็นคุณคํา
และรํวมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

๓) พัฒนาและสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูมีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอยํางตํอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

๔) สร๎างเครือขํายและประสานความรํวมมือและความเข๎าใจอันดีระหวํางโรงเรียนกับผู๎เรียนชุมชน บุคคล 
และหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

๕) นิเทศ ติดตาม ให๎ค าปรึกษา ประเมินผล และสร๎างขวัญ ก าลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

๖) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเผยแพรํผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหนํวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
 

บทบาทของครูและผู้รับผิดชอบจัดกจิกรรม 
๑) ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบขําย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผล และจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียนให๎บรรลุเปูาหมาย 
๒) ชี้แจง ท าความเข๎าใจกับผู๎เรียนและผู๎ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๓) รํวมกับผู๎เรียนออกแบบกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน และ

เป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๔) สํงเสริม กระตุ๎น และอ านวยความสะดวกให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระในการจัดท าแผนงาน 

โครงการ รํวมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
๕) ให๎ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎เรียนในการรํวมกิจกรรมให๎

เป็นไปตามแผน 
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๖) ประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียน และซํอมเสริมกรณีที่ผู๎เรียนไมํผํานเกณฑ์ พร๎อมจัดท า
เอกสารหลักฐานการประเมินผล 

๗) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ แล๎วน าผลการจัดกิจกรรมไปพัฒนาและปรับปรุง
แก๎ไข 

๘) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเผยแพรํผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหนํวยงานและบุคลากรที่เเกี่ยวข๎อง 
  
 บทบาทของผู้เรียน  

ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและผู๎เกี่ยวข๎องต๎องชี้แจง ท าความเข๎าใจให๎ผู๎เรียนได๎รับทราบบทบาทหน๎าที่ของตน 
ดังนี้ 

๑) ศึกษาข๎อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข๎ารํวมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ หรือ
ตามข๎อเสนอแนะของสถานศึกษา 

๒) เข๎ารับการปฐมนิเทศจากครูผู๎รับผิดชอบกิจกรรม 
๓) รํวมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายตํางๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 
๔) รํวมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฎิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด๎วยความเอาใจใสํอยํางสม่ าเสมอ 
๕) รํวมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเองและน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมตํอครู

ผู๎รับผิดชอบ 
๖) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท๎อนความรู๎สึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม 

รวมทั้งสร๎างเครือขํายจิดอาสาและขยายผลเพ่ือความยั่งยืนตํอไป 
 
 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑) ให๎ความเห็นชอบและมีสํวนรํวมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒) สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามความเหมาะสม 
 
บทบาทของชุมชน บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
๑) มีสํวนรํวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสารํวมกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
๒) ยอมรับในศักยภาพของผู๎เรียน ให๎โอกาสผู๎เรียนได๎ส ารวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือก

แผนการเรียน การศึกษาตํอ และการปฏิบัติศาสนกิจ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตหากผู๎เรียนประสงค์จะลา
สิกขา 

๓) ดูแล เอาใจใสํผู๎เรียน และให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาของผู๎เรียน 
๔) เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให๎แกํผู๎เรียน 
๕) รํวมมือกับโรงเรียนเพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมของผู๎เรียน 
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 การก าหนดรหัสวิชา 
 โรงเรียนจะต๎องก าหนดรหัสวิชาอยํางเป็นระบบ  ดังนี้ 
 
 ระบบรหัสวิชา 
  การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก  เพ่ือสื่อสารและการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา
ระบบรหัสวิชา  ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.   
๒๕๕๑  ประกอบด๎วยตัวอักษรและตัวเลข ๖ หลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
   
      ท              ๑                      ๐                 ๑                    ๐๑ – ๙๙ 
        ค              ๒                      ๑                  ๒ 
        ว             ๓                       ๒          
 ส                                     ๓ 
       พ                                    ๔ 
       ศ                                     ๕ 
       ง                                     ๖ 
 
  ใช๎รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
หลักที่ ๑  เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุํมสาระการเรียนรู๎  คือ 
  ท หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
  ค หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
  ว หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
  ส หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พ หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ศ หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
  ง หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   หมายถึง กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศให๎ใช๎รหัสของแตํละภาษาตามรายการ 
 
หมายเหตุ รหัสตัวอักษรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 ๑) รายการรหัสตัวอักษรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศที่จะน าไปใสํแทน    มีดังนี้ 
  ก   หมายถึง ภาษาเกาหลี ข หมายถึง ภาษาเขมร 
  จ    หมายถึง ภาษาจีน ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย 
  ญ   หมายถึง ภาษาญี่ปุุน ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม 

หลักท่ี 
๑ 

หลักท่ี 
๒ 

หลักท่ี 
๓ 

หลักท่ี 
๕ 

หลักท่ี 
๖ 

หลักท่ี  
๔ 

กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎ 

ระดับ 
การศึกษา 

ปีในระดับ 
การศึกษา 

ประเภท 
รายวิชา 

ล าดับของรายวิชา 
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  น    หมายถึง ภาษาลาติน บ หมายถึง ภาษาบาลี 
  ป    หมายถึง ภาษาสเปน ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 
  ม    หมายถึง ภาษามลายู ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน 
  ร    หมายถึง ภาษาอาหรับ ล หมายถึง ภาษาลาว 
  อ    หมายถึง ภาษาอังกฤษ ฮ หมายถึง ภาษาฮินดู 
 ๒)   กรณีท่ีมีสถานศึกษาใดจัดท ารายวิชาภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ให๎สถานศึกษาใช๎
รหัสตัวอักษร  “ต”   แทนรายวิชาภาษาตํางประเทศนั้นๆ 
  
หลักที่ ๒  เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สะท๎อนระดับความรู๎และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว๎   คือ 
 ๑ หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
 ๒ หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 ๓ หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
หลักที่ ๓  เป็นรหัสตวัเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชาซึ่งสะท๎อนระดับความรู๎และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว๎ในแตํละปี 
คือ 

๐ หมายถึง รายวิชาที่ไมํก าหนดปีที่เรียน  จะเรียนปีใดก็ได๎ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น   
  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๑ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๑   ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น 
    และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ป.๑   ม.๑  และ ม.๔) 
   ๒ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๒  ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น 
    และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ป.๒  ม.๒  และ ม.๕) 
  ๓ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๓  ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น 
    และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ป.๓  ม.๓  และ ม.๖) 
  ๔ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๔   ของระดับประถมศึกษา  (ป.๔) 
  ๕ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๕   ของระดับประถมศึกษา  (ป.๕) 
  ๖ หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่  ๖   ของระดับประถมศึกษา  (ป.๖) 
 
หลักที่  ๔  เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 
 ๑ หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๒ หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
 
หลักที่ ๕ และหลักที่ ๖  เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ในปี/ระดับการศึกษา
เดียวกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจ านวนตั้งแตํ  ๐๑ – ๙๙ ดังนี้ 
  รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน  ให๎นับรหัสหลักที่ ๕ – ๖  ตํอเนื่องในปีเดียวกัน หากจัดรายวิชาเป็นรายภาค   
ให๎ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกันให๎เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกกํอน แล๎วจึงก าหนดตํอในภาค
เรียนที่สอง 



 

หน้าที่  ๒๘๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน  ให๎นับรหัสหลักที่  ๕ – ๖  ตํอเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ทั้งนี้ รหัสหลักท่ี ๕  และหลักที่ ๖ ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) กลุํมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และสาระพระพุทธศาสนา  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให๎ก าหนดรหัสวิชาเป็นชํวงล าดับ ดังนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ล าดับที่  ๐๑ – ๑๙ หมายถึง รายวิชาในกลุํมฟิสิกส์ 
  ล าดับที่  ๒๑ – ๓๙ หมายถึง รายวิชาในกลุํมเคมี 
  ล าดับที่  ๔๑ – ๕๙ หมายถึง รายวิชาในกลุํมชีววิทยา 
  ล าดับที่  ๖๑ – ๗๙ หมายถึง รายวิชาในกลุํมโลกและอวกาศ 
  ล าดับที่  ๘๑–  ๙๙ หมายถึง รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 
 
 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ในโครงสร๎างหลักสูตรของโรงเรียนจะต๎องก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๓ ลักษณะ  คือ   ๑)  กิจกรรมแนะแนว  
๒)  กิจกรรมนักเรียน  และ  ๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยพิจารณาจากโครงสร๎างเวลาเรียนที่
ก าหนดไว๎ในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  เปูาหมาย/จุดเน๎นของท๎องถิ่น พร๎อมทั้งพิจารณาความต๎องการและจุดเน๎นของโรงเรียนเอง
เพ่ือจัดเวลาเรียนให๎เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   
  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได๎ก าหนดให๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทั้ง ๓ ลักษณะ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง     
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ รวมจ านวน ๓๖๐ ชั่วโมง  ทั้งนี้ในสํวนของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
นั้นโรงเรียนต๎องจัดสรรเวลาให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.๑ – ๓)   รวม  ๓   ปี จ านวน ๔๕  ชั่วโมง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)  รวม  ๓   ปี จ านวน ๖๐   ชั่วโมง 
  จากโครงสร๎างหลักสูตรดังกลําว โรงเรียนสามารถพิจารณาจัดแบํงจ านวนเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
แตํละระดับชั้นได๎ตามความเหมาะสม ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถจัดบูรณา
การในรายวิชาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยจัดได๎ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน  และอาจจัดให๎ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมดังกลําว
ในบางชั่วโมงของกิจของสงฆ์  หรือกิจกรรมชุมนุมก็ได๎  โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม
ดังกลําวครบถ๎วนตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ทั้งนี้  ต๎องมีการประเมินการปฏิบัติไว๎อยํางชัดเจน 
 การจบหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  แตํละระดับผู๎เรียนจะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนแตํละประเภท  ดังนี้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  ดังนี้ 
  ๑)    กิจกรรมแนะแนว 
  ๒) กิจกรรมนักเรียน ได๎แกํ 
     ๒.๑   กิจของสงฆ์ 
       ๒.๒   ชุมนุม 



 

หน้าที่  ๒๘๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

                ผู๎เรียนต๎องเข๎ารํวมและได๎รับการประเมินกิจกรรมทั้ง  ๒.๑  และ  ๒.๒ 
  ๓)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม  ดังนี้ 
  ๑)  กิจกรรมแนะแนว 
  ๒)    กิจกรรมนักเรียน ได๎แกํ 
    ๒.๑   กิจของสงฆ์ 
      ๒.๒   ชุมนุม 
                ผู๎เรียนจะต๎องเข๎ารํวม  ๒.๑  และ  ๒.๒ 
  ๓)   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 

การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะส าคัญส าคัญของผู๎เรียน  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  เป็นเปูาหมายส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน  ผู๎สอนต๎องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู๎  
จัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะตํางๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต๎องการให๎เกิดแกํผู๎เรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ในสํวนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้น เพ่ือพัฒนาให๎พระภิกษุสามเณรเป็นศาสน
ทายาทที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนด ครูผู๎สอนและผู๎เกี่ยวข๎องจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจใน
หลักการ แนวคิด และจุดเน๎นของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.   
๒๕๕๑ และต๎องศึกษาท าความเข๎าใจ ปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข๎อง  ดังนี้ 
 
๑.  หลักการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได๎ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดการเรียนรู๎
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎  ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎  สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว๎ในหลักสูตร โดยยึดหลักวําผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  เชื่อวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู๎เรียน  ดั้งนั้น ครูผู๎สอนจะต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน๎นให๎
ความส าคัญทั้งความรู๎และคุณธรรม  โดยมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ดังนี้ 
 ๑) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกรูปสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  โดยการ
จัดวิธีการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับความสามารถของผู๎เรียนแตํละรูป  ให๎สามารถพัฒนาตนเองได๎  ได๎ลงมือศึกษา
ค๎นคว๎า  คิดแก๎ปัญหา  และปฎิบัติงานเพ่ือสร๎างความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู๎  โดยมีครูผู๎สอนเป็นผู๎
สํงเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 ๒) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล    



 

หน้าที่  ๒๘๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎ความส าคัญกับความแตกตํางระหวํางบุคคลเพ่ือวางรากฐานชีวิต
ผู๎เรียนให๎เจริญงอกงามอยํางสมบูรณ์  มีการพัฒนาการสมวัยอยํางสมดุล  ทั้งด๎านรํางกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง  ดังนั้นครูผู๎สอนจึงควรมีข๎อมูล
ผู๎เรียนเป็นรายรูปส าหรับใช๎ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  และน าไปพัฒนาผู๎เรียนให๎เหมาะสมกับความ
แตกตํางกันของผู๎เรียน 
 ๓) สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาได๎อยํางเหมาะสมกับการ
ท างานของสมอง  เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎เต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้ยังต๎องค านึงถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของ
ผู๎เรียนด๎วย อันจะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีความสนใจ  มีความตั้งใจ  มีจินตนาการ  ความคิดสร๎างสรรค์  ท างานและอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข   โดยใช๎การพิจารณาจากราํงกาย  ข๎อเท็จจริงและทักษะตํางๆ  ที่ปรากฏตามธรรมชาติ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับพัฒนาการทางสมองในแตํละชํวงวัย  
  
 ๔) เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ได๎รับรู๎  เกิดการยอมรับ  เห็นคุณคํา  และที่ส าคัญคือมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องจน
เป็นลักษณะนิสัยที่ด ี
 
๒.  กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือพัฒนาผู๎เรียนไปสูํเปูาหมายของหลักสูตร  ครูผู๎สอนจะต๎องศึกษาท าความ
เข๎าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู๎และผลที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนของกระบวนการเรียนรู๎แตํละวิธี แล๎วน าไปใช๎จัดการเรียนรู๎
ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาผู๎เรียน  กระบวนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นส าหรับผู๎เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ  
กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ฯลฯ 
 กระบวนการเรียนรู๎  ๑๑  วิธีดังกลําว  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่จะท าให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกฝน  
พัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้นครูผู๎สอนจึงต๎อง
เลือกใช๎กระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวําต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎อะไร  สามารถน าพาให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดและหากน า
กระบวนการเหลํานี้มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จะได๎ผลเพียงใด 
 แนวทางการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบตํางๆ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
๒๕๕๒ : แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๑. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ คือการจัดการเรียนรู๎โดยน าเนื้อหา สาระการเรียนรู๎ที่มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นามาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม  
และสามารถน าความรู๎ ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

แนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  สามารถท าได๎หลายลักษณะ  แตํครูผู๎สอนสํวนมาก
มักจะค๎ุนเคยกบัการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการโดยใช๎กลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นหลักซ่ึงแบํงได๎เป็น ๒ ประเภท  คือ 



 

หน้าที่  ๒๘๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๑.๑ การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงเนื้อหา
ด๎านความรู๎ ทกัษะ/กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกันเข๎าด๎วยกัน  เพ่ือมุํง
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว  ประเด็น  ปัญหา  หัวเรื่องหรือประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยครูผู๎สอนในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎นั้นๆ  สามารถจัดการเรียนรู๎โดยไมํเกี่ยวข๎องกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ   
 ๑.๒  การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสาระ
การเรียนรู๎  ทักษะ/กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตั้งแตํสองกลุํมสาระการเรียนรู๎ขึ้นไปเข๎าด๎วยกัน  
เพ่ือมุํงศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวประเด็น ปัญหา หัวเรื่องหรือประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ในเรื่องนั้นๆ  อยํางเข๎าใจลึกซ้ึงและชัดเจนใกล๎เคียงกับความเป็นจริงในชีวิต โดยครูผู๎สอนตั้งแตํสองคนขึ้นไปรํวมกัน
สอนหรือท าความตกลงกันแล๎วแยกกันสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

- ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เรียนรู๎การแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎หลายๆ  ด๎านประกอบกัน ท าให๎
เกิดพัฒนาการทั้งด๎านความรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไปพร๎อมๆ  กัน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู๎  และมีความคิดและมุมมองที่กว๎างตระหนักถึงคุณคําในการน า
ความรู๎ที่เรียนไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง 

- ผู๎เรียนได๎รับความรู๎  ความเข๎าใจในลักษณะองค์รวม  สามารถเชื่อมโยงความรู๎  และ
ประสบการณ์การเรียนรู๎ได๎อยํางมีจุดหมาย  และมีความหมาย  สามารถแสวงหาความรู๎  ความเข๎าใจสิ่งตํางๆ  ที่อยูํ
รอบตัว  สามารถท างานเป็นกลุํม  แลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกัน  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได๎เต็มตาม
สามารถเรียนรู๎ตลอดชีวิตโดยใช๎ภูมิปัญญาและชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ 

        ๒.  กระบวนการสร้างความรู้ 
 กระบวนการสร๎างความรู๎  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎สร๎างความรู๎  และ
ประสบการณ์ตํางๆ  ที่มีความหมายตํอตนเอง  จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม  โดยใช๎กระบวนการคิดและการ
แสวงหาความรู๎ควบคูํไปกับการปฏิบัติจริง  ให๎ผู๎เรียนค๎นพบความรู๎   และประสบการณ์ด๎วยตนเอง  โดยมีครูผู๎สอน
เป็นผู๎จัดโอกาส  บรรยากาศ  สิงแวดล๎อม  และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 
 ครูผู๎สอนต๎องแนะน าให๎ผู๎เรียนรับรู๎ถึงจุดมุํงหมายของบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู๎   
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความเรียนรู๎  ความเข๎าใจเดิมท่ีมีอยูํในเรื่องท่ีก าลังจะเรียนรู๎ 
และปรับเปลี่ยนความคิด  โดยสร๎างความรู๎  ดังนี้ 

- สร๎างความกระจํางและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกันและกัน 
- สร๎างความคิดใหมํจากการอภิปรายรํวมกันและสาธิตแสดงให๎เห็น จนท าให๎ผู๎เรียนสามารถ

ก าหนดความคิด หรือความรู๎ใหมํข้ึนได ๎
- การประเมินความคิดใหมํ  โดยการทดลอง  หรือใช๎กระบวนการคิด  คิดอยํางไตรํตรอง

ลึกซึ้ง  และประเมินคุณคํา 
- การน าความคิดไปใช๎ ผู๎ เรียนมีโอกาสได๎ใช๎ความคิด หรือความรู๎ความเข๎าใจในการ

พัฒนาการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย และในขั้นตอนสุดท๎าย ครูผู๎สอนต๎องจัดให๎ผู๎เรียนได๎ทบทวนความคิด  ความ
เข๎าใจ  โดยการเปรียบเทียบระหวํางความคิดเดิมกับความคิดใหมํ 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู๎เรียนได๎สังเกตสิ่งที่ตนเองสนใจ  อยากเรียนรู๎ แล๎วจึงศึกษาค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎
เพ่ิมเติม น าไปเชื่อมโยงตํอยอดกับความรู๎และประสบการณ์เดิมที่มีอยูํ  เกิดเป็นความรู๎ใหมํของผู๎เรียนเอง  อีกทั้งได๎
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
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 ๓. กระบวนการคิด 
 กระบวนการคิด เป็นกระบวนการทางสมองในการจัดท าข๎อมูลหรือสิ่งเร๎าที่รับเข๎ามาเป็น
กระบวนการทางสติปัญญา  มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการ  ในการพัฒนาให๎เกิดกระบวนการคิด  โดยมี
บุคคล  มีเนื้อหาหรือข๎อมูลที่ใช๎ในการคิด  วิธีการพัฒนาการคิดและการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการคิด โดย
สํงเสริม  สนับสนุนให๎ผู๎เรียนคิด  ไมํปิดกั้นความคิด  ให๎ก าลังใจ  เสริมแรงเมื่อผู๎เรียนคิดได๎ด๎วยตนเอง  ใช๎รูปแบบ
วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนตํางๆ  กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการคิดเชื่อมโยงจากความคิดเดิมในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  ได๎แกํ  การคิดคลํอง  การคิดหลากหลาย  การคิดละเอียด  การคิดชัดเจน  การคิดอยํางมีเหตุผล  การคิดถูก
ทาง  การคิดกว๎าง  การคิดลึกซึ้ง  และการคิดไกล และจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิด  และกระบวนการ
คิดตํางๆ  ตามความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู๎เรียน 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู๎เรียนมีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ  ปฏิบัติงานได๎อยํางมีขั้นตอนมีความสามารถใน
การพิจารณาสิ่งตํางๆ และประเมินคําโดยใช๎หลักเกณฑ์อยํางสมเหตุสมผล  รู๎จักประเมินตนเอง  และผู๎อ่ืนได๎อยําง
ถูกต๎อง มีความสามารถในการใช๎ภาษาในการอําน  เขียน  ฟัง  พูดของผู๎เรียน  มีทักษะในการสื่อสารกับผู๎อ่ืนได๎ดี 
นอจากนี้ยังมีโอกาสได๎พัฒนาความสามารถในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  สามารถแก๎ไขปัญหาโดยเลือก
ตัดสินใจในสถานการณต์ํางๆ  ของสังคมได๎อยํางเข๎มแข็ง  
 ๔. กระบวนการทางสังคม 
 กระบวนการทางสังคม  เป็นกระบวนการที่มุํงสร๎างปฎิสัมพันธ์ในการอยูํรํวมกันในสังคม  
การท างานรํวมกัน  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่กํอให๎เกิดบรรยากาศในการเรียนรู๎ที่ดีรํวมกัน 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู๎เรียนจะเห็นคุณคําของการท างานรํวมกัน  การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ท าให๎เกิด
คุณลักษณะหลายประการ  เชํน  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ  พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในทางที่ดี  การสร๎างทีมงาน  
ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  มีทักษะทางสังคม 
 ๕. กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และแก้ปัญหา 
 กระบวนการแก๎ปัญหา เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่ฝึกให๎ผู๎เรียนแก๎ปัญหาโดยผํานกระบวนการ
คิดและการปฏิบัติจริงอยํางเป็นระบบ จากสถานการณ์หรือปัญหาที่นําสนใจและท๎าทาย 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 กระบวนการนี้จะชํวยพัฒนาทักษะการคิดของผู๎ เรียนอยํางเป็นล าดับ  ขั้นตอน จนเกิด
เป็นกระบวนการคิดอยํางเป็นระบบด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  ท๎าทาย  และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจ  ตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น  พร๎อมกับเห็นคุณคําของการเรียนรู๎  สร๎างนิสัยใฝุเรียนรู๎  มีเหตุผล  และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 ๖. กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 กระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง เป็นการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ประสบการณ์ตรงที่ท า
ให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดกับหลักการตํางๆ  เข๎าด๎วยกันอยํางเป็นองค์รวม 
 การเรียนรู๎จากประสบการณ์นั้น ในขั้นแรก ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการกระตุ๎น แนะน าเรื่องที่จะ
เรียนโดยใช๎ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิด   เร๎าให๎ผู๎เรียนอยาก เห็น  อยากเรียนรู๎   จากนั้น
ครูผู๎สอนต๎องศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี  ข๎อเท็จจริง  โดยเชื่อมโยงความอยากรู๎  อยากเห็น  อยากเรียนรู๎ของผู๎เรียน
จากประสบการณ์เดิม  สูํการค๎นคว๎า  แสวงหาความรู๎ใหมํ  ตามธรรมชาติของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎   ขั้นตํอไป 
และผู๎เรียนจะต๎องฝึกปฏิบัติด๎วยการท ากิจกรรมตํางๆ  เพ่ือให๎เกิดทักษะความช านาญมากยิ่งขึ้น และในขั้นสุดท๎าย 
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จะต๎องมีการน าไปใช๎  หรือขยายผล  ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการน าข๎อค๎นพบจากการฝึกปฏิบัติไปใช๎ในสถานการณ์
อ่ืนๆ   
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 กระบวนการนี้จะชํวยพัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐานของการสืบค๎นข๎อเท็จจริงอยํางมี
เหตุมีผล  รู๎จักหาข๎อมูล  ทฤษฎี  หลักการมาสนับสนุนสิ่งที่ค๎นพบ 
 ๗. กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือท าจริง 
 กระบวนการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง  เปูนการเรียนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือท างานจริง  
โดยการก าหนดภาระงาน (task)  ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติตามโครงสร๎างของแตํละงาน 
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
        กระบวนการเรียนรู๎จากปฏิบัติจริง  จะท าให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ตามล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการตํางๆ  ได๎แกํ  กระบวนการท างาน  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแก๎ปัญหา  การ
บวนการกลุํม  เป็นต๎น  ท าให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการท างาน  ได๎ชิ้นงาน/ภาระงานเชิงประจักษ์  ได๎สร๎างและพัฒนา
งานด๎วยวิธีการใหมํ ๆ  จนเกิดความริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 ๘. กระบวนการจัดการ 
 กระบวนการจัดการ   เป็นกระบวนการจัดระบบงานเพ่ือให๎การท างานส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนด  อยํางมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด๎วย   การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การประเมินผล และการสรุปผลงาน        
    ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
     กระบวนการจัดการจะชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ  ทั้งกับ
ตนเองและผู๎รํวมงาน  สามารถสร๎างบรรยากาศในการท างานและชักจูงโน๎มน๎าวให๎ผู๎รํวมแรงรํวมใจท างานจนส าเร็จ
บรรลุตามเปูาหมาย 
 ๙.   กระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัย    เป็นการจัดสถานการณ์เรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนใช๎กระบวนการวิจัย   หรือ
ผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎เนื้อหาสาระตํางๆ  เชํน  การใช๎การประมวลผลงานวิจัย  (Research  
review)   มาประกอบการสอนใช๎ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู๎   ใช๎กระบวนการวิจัยในการศึกษา
เนื้อหาสาระหรือให๎ผู๎เรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง  หรือชํวยฝึกฝนทักษะจากการวิจัยตํางๆ  ให๎แกํผู๎เรียน        
  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
      การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การหาค าตอบอยํางเป็นระบบ
มีความนําเชื่อถือ  ได๎ฝึกทักษะกระบวนการตํางๆ เชํน  การงางแผน  การคิด  การแก๎ปัญหา  การปฎิสัมพันธ์กับ
ผู๎อ่ืน  ความละเอียดรอบคอบ  การสังเกต  การรวบรวมข๎อมูล  การวิเคราะห์  สรุปข๎อมูล  การเชื่อ มโยงความรู๎  
และการสร๎างความรู๎ใหมํ ฯลฯ 
 ๑๐. กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
 กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง  เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักและ
เข๎าใจวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง  ซึ่งจะมีความแตกตํางตามวิธีการรับรู๎ 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ในสิ่งที่ตนต๎องการและมีความสนใจ  สามารถกระตุ๎นสมองท าให๎
เกิดความสุขและสนุกที่จะเรียนรู๎  เกิดแรงจูงใจภายในให๎อยากที่เรียนรู๎มากขึ้น  เพราะมีโอกาสได๎แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตนเอง  ท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึกวําตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎  และพัฒนาศักยภาพของตน
ได๎อยํางเต็มที ่
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 ๑๑. กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี  ทั้ง
ทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เป็นการมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  แก๎ปัญหาเป็น  และ
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคม  และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางสมดุล 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างความรู๎  คิดวิเคราะห์  และประเมินคํา  ท าให๎มองเห็น
คุณคําของสิ่งตํางๆ  ที่อยูํรอบ ๆ  ตัวได๎อยํางแท๎จริง  เข๎าใจตนเองและเข๎าใจผู๎อื่นได๎ลึกซึ้ง  สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาวะแวดล๎อมได๎ดี 
 ในการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ตํางๆ  ครูผู๎สอนควรพิจารณาถึงความสอดคล๎อง
ตํอเนื่องกันของกิจกรรม  หรือกระบวนการแตํละรูปแบบ  โดยมีหลักการจัดกระบวนการเรียนรู๎  ดังนี้ 
 ๑. ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให๎เกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว๎  
 ๒. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจที่จะฝึกปฏิบัติ  และมีความสอดคล๎องสัมพันธ์กับเปูาหมายในการเรียนรู๎ 
 ๓. อยูํในขอบขํายความสามารถของผู๎เรียน  ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย  ซึ่งน าไปสูํการบรรลุ
เปูาหมาย 
 ๔. ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริม  ได๎แสดงออกโดยไมํมีความรู๎สึกวําก าลังถูกบังคับให๎ท า  เพราะการ
บังคับจะท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎น๎อยกวําการสนใจที่จะอยากเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  กระบวนการเรียนรู๎ที่จัดต๎อง
ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล  และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  ชุมชน  และสังคม 
 ๕. ผู๎เรียนได๎รับการเสริมแรงและมองเห็นคุณคําในสิ่งที่เรียนรู๎ 
 ๖. มีการกระท าซ้ า ๆ อยํางสม่ าเสมอ  และมีการน าเสนอสถานการณ์การเรียนรู๎ที่คล๎ายๆ  กัน  เพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎ได๎ดี 
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๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ครูผู๎สอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู๎  โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการ
สอน  สื่อ/แหลํงเรียนรู๎  การจัดและประเมินผล  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเติมตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ซึ่งเป็นเปูาหมายที่ก าหนด 
 ครูผู๎สอนเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะออกแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาอยํางรอบด๎าน  จึง
ควรมีความรู๎  ความเข๎าใจเนื้อหาสาระเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน  ดังแผนภาพตํอไปนี้ 
 
แผนภาพแสดงการน าเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจากหลักสูตรสูํการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ : ครู ควรรู๎อะไร 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๒:  แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผูเ๎รียน 

มาตรฐานการเรียนรู/๎ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู/๎ตัวช้ีวัด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

การจัดการเรยีนรู ๎
ตามหลักสูตร 

การวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู ๎

การออกแบบ 
หนํวยการเรียนรู ๎

การวัดและประเมินผล 
การเรยีนรู ๎

กระบวนการเรียนรู ๎
๑๑  วิธี 

จากหลักสูตร 
สูํการออกแบบ 

การจัดการเรยีนรู ๎
ครูควรรู๎อะไร 

 
 

สื่อการเรียนรู ๎

บูรณาการ 

สร๎างความรู ๎

กระบวนการคดิ 

สังคม 

เผชิญสถานการณ์และแก๎ปัญหา 

เรียนรู๎ประสบการณ์จริง 

การปฏิบัติ ลงมือท าจริง 

การจัดการ 

การวิจัย การพัฒนาลักษณะนิสยั 

การเรยีนรู๎ของ
ตนเอง 



 

หน้าที่  ๒๙๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

๔.  บทบาทของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  ๒๕๕๒ 
:  แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข๎องควรมีบทบาท   
ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑)  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาสูํการปฏิบัติผํานกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
 ๒)  รํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เป็นรูปธรรม   
 ๓)  ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนได๎เข๎าใจแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๔)  ระดมทรัพยากรในชุมชน พร๎อมทั้งแสวงหาความรํวมมือจากทุกภาคสํวนเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร 
 ๕)  สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรในโรงเรียนจัดท าหนํวยการเรียนรู๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  ความต๎องการของท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎  ทักษะกระบวนการ  
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๖)  สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู๎  
สื่อการเรียนรู๎  แหลํงเรียนรู๎  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 
 ๗)  สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรในโรงเรียนใช๎กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 ๘)  สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรในโรงเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย  พร๎อมน าผลการวัดและประเมินมาพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 
 ๙) จัดให๎มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนด๎วยวิธีการที่ หลากหลาย  เชํน  
ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากรครูให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 ๑๐)  เป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงให๎บุคลากรในโรงเรียนมีการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ  
โดยเน๎นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
 ๑๑)  สํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือบริการเครือขํายและชุมชน 
 ๔.๒ บทบาทของครูผู้สอน 
 ๑)  ศึกษา  ท าความเข๎าใจเอกสารหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ และการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ 
 ๒)  จัดท าหนํวยการเรียนรู๎  แผนการจัดการเรียนรู๎  โดยเน๎นความรู๎  ทักษะ กระบวนการ
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
 ๓)  ศึกษาวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายรูป  พร๎อมน าข๎อมูลมาใช๎ในการออกแบบการเรียนรู๎และ
จัดการเรียนรู๎ที่มุํงตอบสนองความต๎องการของผู๎ เรียน  ความแตกตํางของผู๎เรียน และพัฒนาการทางสมองเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 

หน้าที่  ๒๙๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๔)  จัดกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญด๎วยวิธีที่หลากหลายเพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายของหลักสูตร 
 ๕)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ๖)  จัดเตรียมและใช๎สื่อการเรียนรู๎ตํางๆ  ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เทคโนโลยีและแหลํง
เรียนรู๎ในชุมชนได๎อยํางเหมาะสมกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
 ๗)  ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการตํางๆ  อยํางหลากหลาย ทั้งนี้มุํงเน๎นการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริงเป็นส าคัญ  นอกจากนี้แล๎ว  ควรเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน    ตลอดจน
ความสอดคล๎องกับธรรมชาติของวิชา  และพัฒนาการของผู๎เรียน 
 ๘)  น าผลการประเมินผู๎เรียนมาใช๎เพ่ือสอนซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน  ตลอดจนปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอยํางเป็นระบบ 
 ๙)  ใช๎กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 
 ๔.๓ บทบาทของผู้เรียน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู๎เรียนต๎องปรับพฤติกรรมการเรียนรู๎ของตนเองจากการเป็นผู๎รับมา
เป็นผู๎สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง  ซึ่งบทบาทของผู๎เรียนควรมี  ดังนี้ 
 ๑.  มีสํวนรํวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎รํวมกับครูผู๎สอน  เพ่ือให๎การจัดการเรียนรู๎
เป็นไปตามความต๎องการของผู๎เรียน โดยค านึงถึงความสอดคล๎องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒.  แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม หลากหลายด๎วยความ
กระตือรือร๎น และใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 ๓.  ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ของตนเอง และสามารถสรุปองค์ความรู๎ได๎
ด๎วยตนเอง 
 ๔.  น าองค์ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎เพื่อการด าเนินชิวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม  
 ๕.  มีสํวนรํวมในการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของ
ตนเองให๎ก๎าวหน๎าอยูํเสมอ 
 ๖.  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอครู เพ่ือน และมีการท ากิจกรรมตํางๆ  ที่มีลักษณะสร๎างสรรค์ด๎วย
ความเป็นมิตรไมตรี กลําวคือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ชํวยเหลือซึ่งกันและกันอยํางสม่ าเสมอ 
 ๗.  รํวมจัดท า ดูแล รักษา และพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ตลอดจนแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและ
ภายนอกห๎องเรียนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 ๘.  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สืบสานวัฒนธรรม  ตลอดจนมรดกของชุมชนได๎อยําง
เป็นระบบ 
 ๙.  ประสานความสัมพันธ์กับครู  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชุมชนและองค์กรตํางๆ  ในชุมชนเพ่ือ
การเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม 
 ๑๐.  รักษาสิทธิและโอกาสในการเข๎ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๒  ปี 
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 สื่อการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู๎  ให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงความรู๎ ทักษะ

กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สื่อการเรียนรู๎มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี และเครือขํายการเรียนรู๎ตํางๆ ที่มีในท๎องถิ่น การเลือกใช๎สื่อ
ควรเลือกให๎มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผู๎เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู๎ ผู๎เรียนและผู๎สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช๎อยํางมี
คุณภาพจากสื่อตํางๆ ที่มีอยูํรอบตัวเพื่อนามาใช๎ประกอบในการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริมและสื่อสารให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎    โดยสถานศึกษาควรจัดให๎มีอยํางพอเพียงเพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง   ในการ
จัดท า การเลือกใช๎ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู๎ที่ใช๎ ในสถานศึกษา  ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อ
การเรียนรู๎ เชํน ความสอดคล๎องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู๎  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎  การจัด
ประสบการณ์ให๎ผู๎เรียน เนื้อหามีความถูกต๎องและทันสมัย ไมํกระทบความมั่นคงของชาติ ไมํขัดตํอศีลธรรม  มีการใช๎
ภาษาท่ีถูกต๎อง  รูปแบบการน าเสนอท่ีเข๎าใจงําย และนําสนใจ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๕๑) 

 
๑.  ประเภทของสื่อการเรียนรู้ 

     สื่อการเรียนรู๎  จ าแนกตามลักษณะได๎  ๓  ประเภท   ดังนี้ 
 ๑.๑  สื่อสิ่งพิมพ์  ได๎แกํ  หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน นิตยสาร วารสาร ต ารา หนังสือเรียน  

แผํนพับ  โปสเตอร์  ภาพพลิก  เป็นต๎น 
 ๑.๒  ส่ือเทคโนโลยี  ได๎แกํ  สื่อการเรียนรู๎ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช๎คูํกับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือ

ที่เป็นเทคโนโลยีใหมํๆ  รวมถึงการใช๎อินเทอร์เนต  การศึกษาผํานดาวเทียม  เป็นต๎น 
 ๑.๓  ส่ืออ่ืนๆ  เชํน  สื่อบุคคล  รวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  สื่อกิจกรรม/

กระบวนการ  สื่อวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ์ 
๒.  การใช้สื่อการเรียนรู้ 

 การใช๎สื่อการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพจะกํอให๎เกิดประสิทธิผลตํอผู๎เรียน โดยครูผู๎สอนจะต๎อง
ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๒.๑  การเตรียมตัวของครูผู้สอน 
 ๑)  ศึกษาเนื้อหาสาระในสื่อการเรียนรู๎ที่ได๎เลือกไว๎  เพ่ือตรวจสอบวํามีความสมบูรณ์ตามที่
ต๎องการหรือไมํ  กรณีมีสาระไมํครบถ๎วน  อาจจัดท าใบความรู๎  ใบงานเสริม 
 ๒)  ทดลองใช๎สื่อการเรียนรู๎บางประเภท  ที่มีวิธีการใช๎ที่ยุํงยากหรือทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
วําสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎เรียนเพียงใด  เหมาะสมกับเวลาเรียนหรือไมํ  และต๎องแก๎ไขปรับปรุงอะไรบ๎าง 
 ๓)  จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือให๎พร๎อมลํวงหน๎าจะได๎ไมํเสียเวลา  และตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องมือตํางๆ  ให๎ครบถ๎วนอยูํในสภาพพร๎อมใช๎เสมอ 
 ๒.๒  เตรียมจัดสภาพแวดล้อม  การใช๎สื่อการเรียนรู๎บางประเภท  ต๎องจัดให๎อยูํในสภาพที่เหมาะสม
กับสถานที่หรือห๎องเรียนนั้น  ๆ  ไมํวําจะเป็นต าแหนํงที่เหมาะสมของเครื่องมือและวัสดุ  อุปกรณ์  ระยะที่นั่งที่
เหมาะสมของผู๎เรียนหรือแสงภายในห๎อง 
 ๒.๓  เตรียมความพร้อมผู้เรียน  ครูผู๎สอนควรชี้แจงให๎ผู๎เรียนรู๎เปูาหมายของการเรียนรู๎  โดยใช๎สื่อนั้น  
ๆ  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมาย  และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎จากสื่อนั้น  หรือในกรณีที่ผู๎เรียนต๎องใช๎สื่อ
ด๎วยตนเอง  ครูผู๎สอนต๎องแนะน าวิธีการใช๎สื่อนั้นด๎วย  ที่ส าคัญจะต๎องบอกวําผู๎เรียนต๎องท ากิจกรรมอะไรบ๎าง  เพ่ือ
จะได๎เตรียมตัวได๎ถูกต๎อง 
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 ๒.๔  ด าเนินการใช้สื่อการเรียนรู้  โดยขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  ครูผู๎สอนต๎อง
พิจารณาวําผู๎เรียนมีปฏิกิริยาอยํางไร  มีความตั้งใจและกระตือรือร๎นในการเรียนหรือไมํ  เพราะปฏิกิริยาของผู๎เรียน
เป็นตัวชี้วัดได๎วําสื่อมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู๎เรียนเพียงใด  นอกจากนี้ควรมีการใช๎เครื่องมือหรือวิธีการตําง  
ๆ  ที่จะตรวจสอบวําสื่อการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพหรือไมํเพียงใด 
 ๒.๕  ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้  เป็นการน าข๎อมูลจากการใช๎สื่อมาวิเคราะห์ให๎เกิดความชัดเจนวํา
มีอุปสรรคจากการใช๎สื่ออยํางไร  มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู๎เรียนระดับใด  การประเมินจะชํวยในการ
ตัดสินใจเลือกใช๎สื่อการเรียนรู๎ส าหรับการจัดการเรียนรู๎ในครั้งตํอ ๆ  ไป  หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติมให๎มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ๓.  แนวคิดและตัวอย่างของการใช้สื่อการเรียนรู้ 
 ๓.๑ สื่อการเรียนรู้  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง  (Brain – based  Learning) 
 มีวิธีการน าเสนอโดยวิธีกระตุ๎นการเรียนรู๎  ได๎แกํ  การเริ่มเรื่องด๎วยค าถาม  การให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมกับหนังสือ  โดยการให๎สืบค๎นข๎อมูลใกล๎ตัว  ท าให๎สามารถเชื่อมโยงตนเองกับหนังสือได๎  มีกิจกรรมการเรียน รู๎
ผํานกระบวนการเรียนรู๎  ตั้งแตํการสังเกต  การสื่อสาร  สนทนา  ถามตอบ  การท างานกลุํม  การระดมสมอง  การ
แลกเปลี่ยนความคิด  การแก๎ปัญหา  การฝึกทักษะการคิด  จะต๎องท าเป็นกระบวนการตํอเนื่องและสอดคล๎องกันใน
ลักษณะบูรณาการทั้งหลักสูตรและตํอเนื่องตามระดับชั้นโยงไปสูํ สถานการณ์ที่ผู๎เรียนจะต๎องประสบ  ผู๎เรียนที่มี
พ้ืนฐานการคิดท่ีถูกวิธี  มีเหตุผลจะสามารถแก๎ไขสถานการณ์ในทางที่เหมาะสม  สามารถคิดสร๎างสรรค์ 
 ๓.๒ สื่อการเรียนรู้กับชีวิตจริง 
 การบูรณาการการเรียนรู๎กับชีวิตจริง  คือการให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ความเข๎าใจและแรงบันดาลใจ
จากสื่อการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให๎เกิดประโยชน์จริง  การสร๎างกิจกรรมเพ่ือกระตุ๎นให๎เกิด
การบูรณาการการเรียนรู๎กับชีวิตจริง  ต๎องค านึงถึงสิ่งตํอไปนี้ 
 ๑)  ท าความเข๎าใจกับแนวคิดและผลที่คาดหวังของหนังสือแตํละเลํม  หรือสื่อการเรียนรู๎แตํละ
รายการเพื่อให๎เกิดความชัดเจนในการจัดกิจกรรม 
 ๒)  ค านึงถึงบริบทของผู๎เรียนวําเกี่ยวเนื่องกับเรื่องใดบ๎าง  เพ่ือสร๎างกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎บูรณา
การกับชีวิตจริง 
 ๓.๓ สื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎จากการที่ผู๎เรียนได๎ซึมซับจากประสบการณ์  สิ่ งแวดล๎อม  และสื่อการ
เรียนรู๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่ครูผู๎สอนจัดให๎  โดยเปิดโอกาสให๎เด็กคิดวิเคราะห์  เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  มี
ประสบการณ์ตรง  เรียนรู๎ที่จะหาค าตอบให๎มากที่สุด  ครูผู๎สอนจะต๎องเป็นผู๎อ านวยความสะดวกให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎  สื่อที่สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต  นอกจากจะเป็นหนังสือเรียนและหนังสือเสริมประสบการณ์
แล๎ว  สื่อเทคโนโลยี  เข๎ามามีบทบาทส าคัญให๎ครูผู๎สอนได๎เลือกใช๎  เชํน  สื่อทางไกลผํานดาวเทียม  ผู๎เรียนสามารถดู
รายการสาระการเรียนรู๎ที่ต๎องการในเวลาที่สะดวกได๎  ตามก าหนดผังรายการจากโทรทัศน์ผํานดาวเทียมและ
สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎จาก website  ที่ให๎สาระประโยชน์ตามเนื้อหาที่ต๎องการ 
 ๓.๔ สื่อการเรียนรู้  ในรูปของกิจกรรม 
 การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่เป็นสื่อของจริงแบบกระบวนการจะชํวยให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎อยํางมีความหมาย  เชื่อมโยงสูํการน าไปใช๎ในชีวิตจริง  เชํน 
 ๑)  ปลูกข๎าว  ปลูกผักปลอดสารพิษโดยไมํต๎องซื้อจากภายนอก 
 ๒)  จัดระบบนิเวศน์หมุนเวียน  มีการกักน้ าฝนจากภูเขา  เมื่อนามาใช๎แล๎วจะกลายเป็นน้ าเสียลง
บํอนามาบ าบัดและน ากลับมาใช๎ใหมํ 
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 ๓)  น าขยะมาใช๎ผลิตกระแสไฟฟูาโดยใช๎แก๏สจากพลาสติก  ยํอยถุงพลาสติกและเศษอาหารใช๎
เป็นปุ๋ยชีวภาพ 
 ๔)  ผลิตพลังงานไบโอดีเซลเพื่อใช๎ในรถกระบะ  ใช๎พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์และขยะนา
มาผลิตกระแสไฟฟูา 
 ๕)  การปูองกันน้ าเสียโดยใช๎น้ าพุเพ่ือเติมออกซิเจนในน้ า 
 ๖)  ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโฟนิค (Hydrophonic) 
 ๗)  ท าก๏าซชีวภาพจากเศษอาหาร 
 ๘)  ผลิตแชมพูสระผม (ดอกอัญชัน–มะกรูด)  น้ ายาล๎างจาน  น้ ายาซักผ๎า น้ ายาล๎างห๎องน้ า  น้ ายา
รีดผ๎า น้ ามันมะพร๎าว 
 
คัดลอกจาก “แนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑” (ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ๒๕๕๒) 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามหลักการพื้นฐานสองประการ  คือ  การประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน  ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ   ดังนี้ 
   การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน   

เป็นการประเมินผลการเรียนและการเรียนการสอนที่เกิดในห๎องเรียนทุกวัน โดยผู๎สอนจะต๎องเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล  
แล๎วนามาใช๎ในการสํงเสริมหรือปรับปรุงแก๎ไขการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและการสอนของครู ครูผู๎สอนต๎องใช๎วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย  เชํน  การสังเกต  การซักถาม  การระดมความคิดเห็น เพ่ือให๎ได๎มติข๎อสรุปของประเด็นที่
ก าหนด   การใช๎แฟูมสะสมงาน  การใช๎ภาระงานที่เน๎นการปฏิบัติ  การประเมินความรู๎เดิม  การให๎ผู๎เ รียนประเมิน
ตนเอง  การให๎เพ่ือนประเมินเพ่ือน  และการใช๎เกณฑ์การให๎คะแนน  (Rubries)  สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือ
พัฒนา  คือ  การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํ  ท าให๎การ
เรียนรู๎พอกพูน  แก๎ไขความคิดความเข๎าใจเดิมที่ไมํถูกต๎อง   ตลอดจนการให๎ผู๎เรียนสามารถตั้งเปูาหมายและพัฒนา
ตนได ๎
  การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  

 เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู๎ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได๎แกํ เมื่อเรียน
จบหนํวยการเรียน  จบรายวิชา เพ่ือตัดสินให๎คะแนน หรือให๎ระดับผลการเรียน ให๎การรับรองความรู๎ความสามารถ
ของผู๎เรียนวําผํานรายวิชาหรือไมํ ควรได๎รับการเลื่อนชั้นหรือไมํ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมํ ในการประเมินเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนที่ดีต๎องให๎โอกาสผู๎เรียนแสดงความรู๎ความสามารถด๎วยวิธีที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสินบน
พ้ืนฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกวําใช๎เปรียบเทียบระหวํางผู๎เรียน 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ต๎องด าเนินการให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎   
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑ ก าหนดไว๎  ๔  ระดับ  ได๎แกํ  ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ   ซึ่งทุกระดับมีเจตนารมณ์เชํนเดียวกัน คือ ตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพ่ือน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
 
 ๑. การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่ผู๎สอนจัดการ
เรียนรู๎   ในการประเมินเพ่ือการพัฒนา  เป็นการประเมินผลการเรียนรู๎ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเปูาหมายในแตํละ
หนํวยการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการตํางๆ  เชํน   ซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ๎าน  การประเมินโครงงาน/ชิ้นงาน/
ภาระงาน  แฟูมสะสมงาน  การใช๎แบบทดสอบ  การแสดงออกในการปฎิบัติผลงานการแสดงกิริยาอาการตํางๆ  
ของผู๎เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม  เพ่ือประเมินวําผู๎เรียนบรรลุตัวชี้วัด  หรือมีแนวโน๎มวําจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  
และด าเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํองเป็นระยะๆ  อยํางตํอเนื่อง   การประเมินในระดับนี้  ผู๎สอนเป็นผู๎ด าเนินการเอง  
หรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพ่ือน  หรือผู๎ปกครองมีสํวนรํวมประเมินก็ได๎ 
 ส าหรับการประเมินเพ่ือตัดสินเป็นการตรวจสอบ  ณ  จุดที่ก าหนดแล๎วตัดสินวําผู๎เรียนมีผลการเรียนรู๎
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ   มากน๎อยเพียงใด  เป็นการเก็บคะแนนของหนํวยการเรียนรู๎  
หรือการเก็บคะแนนของการประเมินผลกลางภาค  หรือปลายภาค  ตามรูปแบบการประเมินที่โรงเรียนก าหนด  ผล
การประเมินนอกจากจะให๎เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนรู๎แกํผู๎เรียนแล๎ว   ยังเป็นข๎อมูลให๎ผู๎สอนใช๎ปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนด๎วย 
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 ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา 
เป็นการประเมินที่โรงเรียนด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู๎เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการ

ประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  การอนุมัติผลการ
เรียน  การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน  และเป็นการประเมินเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน วํา
สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผู๎เรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู๎เรียนในโรงเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับโรงเรียนจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตํอ
คณะกรรมการโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู๎ปกครอง
และชุมชน   

 
๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

   เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนด๎วย  วิธีการและเครื่องมือ
ที่เป็นมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด  และ
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการ
ประเมินระดับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ทุกแหํงควรให๎ความรํวมมือในการประเมินคุณภาพ
ผู๎เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือจักได๎น าผลของการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตํอไป 

๔. การประเมินระดับชาติ    
 เป็นการประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนต๎องจัดให๎ผู๎เรียนทุกรูปที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
เข๎ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตํางๆ เพ่ือน าไปใช๎
ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 
             การประเมินในทุกระดับข๎างต๎นมีเจตนารมณ์เชํนเดียวกัน  คือ  ตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน  เพื่อน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  โรงเรียน  สามารถน าข๎อมูลจากการ
ประเมินไปใช๎ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โรงเรียนมีภาระความรับผิดชอบที่จะต๎องจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือ ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตําง
ระหวํางบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลุํมผู๎เรียนทั่วไป กลุํมผู๎เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ   กลุํมผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านวินัยและพฤติกรรม  กลุํมผู๎เรียนที่
ปฏิเสธโรงเรียน กลุํมผู๎เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุํมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของโรงเรียนในการด าเนินการชํวยเหลือผู๎เรียนได๎ทันทํวงที เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับ
การพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
  โรงเรียนในฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของโรงเรียนให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข๎อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติรํวมกัน โดยอยํางน๎อยต๎องก าหนดสาระของ
ระเบียบ ประกอบด๎วย         
 ๑. หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 
 ๒. การตัดสินผลการเรียน 
 ๓. การให๎ระดับผลการเรียน 
 ๔. การรายงานผลการเรียน 
 ๕. เกณฑ์การจบการศึกษา   
 ๖. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ๗. การเทียบโอนผลการเรียน 
 ๘. การประเมินคุณภาพผู๎เรียน 
 
การจัดระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  โรงเรียนควรจัดระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็น ๒ สํวน ได๎แกํ  งานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และ งานทะเบียน โดยก าหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในแตํละงานด๎วย  (แตํถ๎ามีความจ าเป็น เชํน เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก  อาจรวมให๎เป็นงานเดียวและมอบหมายผู๎รับผิดชอบคนเดียวก็ได๎) ซึ่งแตํละงานมีความส าคัญ ดังนี้ 
   งานวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 มีหน๎าที่รับผิดชอบการด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของโรงเรียน  ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎แกํครูผู๎สอนและผู๎เรียน  ตลอดจนสํงเสริมความเข๎มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ให๎แกํบุคลากรของโรงเรียน 
   งานทะเบียน 

  มีหน๎าที่รับผิดชอบด๎านเอกสารหลักฐานการศึกษา  เอกสารการประเมินผลการจัดท า  จัดเก็บและการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอยํางมีระบบ  เป็นต๎น 
 ภาระงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎มีความส าคัญและมีความเกี่ยวข๎องกับหลายฝุายในโรงเรียน  
นับตั้งแตํระดับบริหารในการก าหนดนโยบายการวัดผลการจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให๎บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องถือปฏิบัติ นอกจากยังมีความเกี่ยวข๎องกับผู๎เรียนทุกรูป    
ตั้งแตํเข๎าเรียนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรและการออกจากโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงจ าเป็นต๎องวิเคราะห์ภาระ
งาน ก าหนดกระบวนการท างานและผู๎รับผิดชอบแตํละขั้นตอนอยํางชัดเจนเหมาะสม การด าเนินงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ที่ไมํเป็นระบบ จะสํงผลกระทบตํอความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนต๎องยึดหลักส าคัญวํา การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ต๎องอยูํบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ
และหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนต๎องเปิดโอกาสให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการฝุายตํางๆ อยําง
กว๎างขวาง  รวมทั้งก าหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษามีสํวนรับผิดชอบ (ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กอาจแตํงตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม) 
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บทบาทของบคุลากรในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
บุคลากรฝุายตํางๆ  มีบาทบาทและภารกิจในการด านินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  ดังนี้ 
 ๑. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑)  ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรและระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 
 ๒)  ให๎ความเห็นชอบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมิน 
           -  การเรียนรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํม 
           -  ความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์ 
           -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
           -  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓)  ให๎ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซํอมเสริม การแก๎ไขผลการเรียนและอ่ืนๆ 
             ๔) ก ากับ ติดตาม การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  การพัฒนา  

ความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

         ๕) ก ากับ ติดตามการวัดและประเมินผลและการตัดสินผลการเรียน           
 ๒.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ๑)  ก าหนดระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 
               ๒)  ก าหนดแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรและสาระเพ่ิมเติมของรายวิชาตํางๆ ใน

แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดของกลุํมสาระการเรียนรู๎  
และจัดท ารายวิชาพร๎อมเกณฑ์การประเมิน 

               ๓) ก าหนดสิ่งที่ต๎องการประเมินในการอําน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึง  ประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  พร๎อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการพัฒนาและสํงเสริมผู๎เรียน 

 ๔) ก าหนดการทบทวนการพัฒนาสมรรคถนะส าคัญของผู๎เรียน 
 ๕) ให๎ข๎อเสนอแนะ ข๎อหารือเกี่ยวกับวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามหลักการและแนว

ทางการเทียบโอนผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     ๑) ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตํางๆ  การจัดกิจกรรมพัฒนา           
ผู๎เรียน   พร๎อมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

                ๒) สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  และ
ตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ 

             ๓) พิจารณาให๎ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  สาระการเรียนรู๎รายปี/ราย ภาคและ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 ๔. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
             ๑) ก าหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแก๎ไข  และการตัดสิน ความสามารถในการ

อําน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู๎เรียน 
 ๒) ด าเนินการประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 ๓) ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู๎เรียนรายปี/รายภาค

และการจบการศึกษาแตํละระดับ 
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 ๕. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
                  ๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            ๒) พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี / รายภาค และการจบการศึกษา

แตํละระดับ 
 ๓) จัดระบบการปรับปรุงแก๎ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยวิธีการอันเหมาะสมและสํงตํอข๎อมูลเพ่ือการ

พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 ๖. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
               ๑)  จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนให๎เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการ

เรียนเข๎าสูํการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒)  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให๎กับผู๎เรียนที่ร๎องขอ 
               ๓)  ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
              ๔)  เสนอผลการเทียบโอนตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให๎ความ

เห็นชอบและเสนอผู๎บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน     
 ๗. ผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑)  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒)  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
              ๓)  อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน การซ้ าชั้น  

การจบการศึกษา 
 ๔)  ให๎ค าแนะน า ข๎อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแกํบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๕)  ก ากับ ติดตามให๎การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎บรรลุเปูาหมาย 
 ๖)  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 
 ๘.  ครูผู้สอน 

๑) จัดท าหนํวยการเรียนรู๎  แผนการจัดการเรียนรู๎ แผนการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาหรือ
กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

๒)  วัดและประเมินผลระหวํางเรียนควบคูํกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนที่ก าหนดพร๎อมกับ
ปรับปรุงแก๎ไขผู๎เรียนที่มีข๎อบกพรํอง 

๓) ประเมินตัดสินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในรายวิชาที่สอน  หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนรายปี/รายภาค  สํงหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎หรือกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

       ๔)  ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 
        ๕)  น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 ๙. ครูวัดผล 
๑) สํงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ  แกํครูและบุคลากร

ของสถานศึกษา 
๒)  ให๎ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามหลัก

วิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว๎ 
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๓) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษา 

๔)  ปฏิบัติงานรํวมกับนายทะเบียนในการรวบรวม  ตรวจสอบ และประเมินผล การประเมินผลการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 ๑๐.  นายทะเบียน 
๑)  ปฎิบัติงานรํวมกับครูวัดผลในการรวบรวม  ตรวจสอบ และบันทึกผลการประมวลข๎อมูลผลการ

เรียนรู๎ของผู๎เรียน 
๒)  ตรวจสอบและสรุปข๎อมูลผลการเรียนของผู๎เรียนรายบุคคลแตํละชั้นปี  และเมื่อจบการศึกษาเพ่ือ

เสนอรายชื่อผู๎มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์  ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ  และเสนอให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้น
เรียน  และจบการศึกษาแตํละระดับ 

 ๓)  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  
 
๑. การตัดสินผลการเรียน 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องใช๎หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  และการ
ตัดสินผลการเรียน ตามแนวทางที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด เพ่ือตัดสินผลการ
เรียนของผู๎เรียน ในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนผู๎เรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
 (๒)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผํานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 (๓)  ผู๎เรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   

(๔)   ผู๎เรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ในการอําน  
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

  
๒. การให้ระดับผลการเรียน 
 ๒.๑ การตัดสินเพ่ือให๎ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น ๘ ระดับ แนวการให๎ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และความหมายของแตํละระดับแสดง ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
๔ ดีเยี่ยม ๘๐ – ๑๐๐ 

๓.๕ ดีมาก ๗๕ – ๗๙ 
๓ ดี ๗๐ – ๗๔ 

๒.๕ คํอนข๎างดี ๖๕ – ๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐ – ๖๔ 

๑.๕ พอใช๎ ๕๕ – ๕ 
๑ ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐ – ๕๔ 
๐ ต่ ากวําเกณฑ์ ๐ – ๔๙ 
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ในกรณีที่ไมสํามารถให๎ระดับผลการเรียนเป็น ๘  ระดับได ๎ให๎ใช๎ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 
 “มส” หมายถึง ผู๎เรียนไมํมีสิทธิเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู๎เรียนมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนในแตํละรายวิชา และไมํได๎รับการผํอนผันให๎เข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
 “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมํได๎ เนื่องจากผู๎เรียนไมํมีข๎อมูลผลการเรียนรายวิชา
นั้นครบถ๎วน ได๎แกํ ไมํได๎วัดผลระหวํางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมํได๎สํงงานที่มอบหมายให๎ท า ซึ่งงานนั้นเป็นสํวน
หนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให๎ประเมินผลการเรียนไมํได๎  
 ๒.๒ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ให๎ระดับผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  กรณีท่ีผํานให๎ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  
          (๑)  ในการสรุปผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็น ๔ ระดับ และความหมาย ของแตํละระดับ  ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์และเขียนที่มี 
    คุณภาพดีเลิศอยูํเสมอ   

  ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

  ผ่าน  หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ แตํยังมีข๎อบกพรํองบางประการ   

        ไม่ผ่าน   หมายถึง       ไมํมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอําน คิด วิเคราะห์และเขียน 
หรือถ๎ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข๎อบกพรํองที่ต๎องได๎รับการปรับปรุง
แก๎ไขหลายประการ 

 (๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ เพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน เป็น ๔ ระดับ และความหมายของแตํละระดับ  ดังนี้ 

 ดีเยี่ยม  หมายถึง   ผู๎เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและน าไปใช๎เพื่อประโยชน์
สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ ดี
เยี่ยม จ านวน ๕ – ๘ คุณลักษณะ  และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการ
ประเมินต่ ากวําระดับดี 

 ดี         หมายถึง   ผู๎เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เพ่ือให๎เป็นการยอมรับ 
   ของสังคมโดยพิจารณาจาก 
                                                  ๑) ได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมํมี

คุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวํา ระดับดี หรือ 
                                                  ๒) ได๎ผลการได๎ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ

และไมมํีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับผําน  
                                                 ๓)  ได๎ผลการได๎ผลการประเมินระดับดี จ านวน  ๕ – ๘ คุณลักษณะ

และไมํมีคุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับผําน 
ผ่าน      หมายถึง    ผู๎เรียนรับรู๎และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด โดย

พิจารณาจาก 
                                       ๑)  ได๎ผลการประเมินระดับผําน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมํมี

คุณลักษณะใดได๎ผลการประเมินต่ ากวําระดับผําน หรอื 
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                                           ๒)  ได๎ผลการประเมินระดับดี  จ านวน๔ คุณลักษณะ และไมํมี
คุณลักษณะใดได๎รับการประเมินต่ ากวําระดับผําน 

 ไม่ผ่าน หมายถึง   ผู๎ เรียนรับรู๎และปฏิบัติได๎ไมํครบถ๎วนตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่
โรงเรียนก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมํผํานตั้งแตํ  ๑ 
คุณลักษณะ ขึ้นไป 

           ๒.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต๎องพิจารณาทั้งเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู๎เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน   ดังนี้ 

          “ผ”     หมายถึง  ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

       “มผ”   หมายถึง   ผู๎เรียนมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด      

 
๓.  การเลื่อนชั้นเรียน 
 โรงเรียนตัดสินให้ผู้เรียนได้เลื่อนชั้นเรียน กรณีต่อไปนี้  
 (๑)  ผู๎เรียนมีผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมผํานทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
 (๒)  ผู๎เรียนมีผลการประเมินระดับผําน ในการอําน คิดวิเคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด   
 (๓)   ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไมํต่ ากวํา ระดับ ๑ 
 
 อนึ่งถ๎าผู๎เรียนมีข๎อบกพรํองเพียงเล็กน๎อย และโรงเรียนพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริม
ได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจของโรงเรียนที่จะผํอนผันให๎เลื่อนชั้นได๎ แตํหากผู๎เรียนไมํผํานรายวิชาจ านวนมาก มีผลการเรียน
เฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวําระดับ ๑  หรือมีผลการเรียน ๐ , ร , มส เกินครึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น และมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นโรงเรียนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎
เรียนซ้ าชั้นได๎ ทั้งนี้ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
๔. การสอนซ่อมเสริม    
  การสอนซํอมเสริมเป็นการสอนเพ่ือแก๎ไขข๎อบกพรํอง กรณีที่ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะกระบวนการ หรือเจต
คติ/คุณลักษณะ ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนต๎องจัดสอนซํอมเสริมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพัฒนาให๎
ผู๎เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ เป็นการให๎โอกาสแกํผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 การสอนซํอมเสริมสามารถด าเนินการได๎ ดังนี้ 
 ๑)  กรณีผู๎เรียนมีความรู๎/ทักษะพ้ืนฐานไมํเพียงพอที่จะศึกษาในแตํละรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซํอม
เสริมปรับความรู๎/ทักษะพ้ืนฐาน 
 ๒)  กรณีผู๎เรียนไมํสามารถแสดงความรู๎ ทักษะ กระบวนการ หรือ เจตคติ/คุณลัษณะที่ก าหนดไว๎ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวฃี้วัด ในการประเมินผลระหวํางการเรียน 
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 ๓)  กรณีผู๎เรียนได๎ระดับผลการเรียน “๐” ให๎จัดการสอนซํอมเสริมกํอนสอบแก๎ตัว โดยจัดสอบไมํเกิน ๒ 
ครั้ง 
 ๔)  กรณีผู๎เรียนมีผลการเรียนไมํผําน สามารถจัดสอนซํอมเสริมในภาคฤดูร๎อน เพ่ือแก๎ไขผลการเรียน ทั้งนี้ 
ให๎อยูํในดุลยพินิจของโรงเรียน 
๕. การเรียนซ้ าช้ัน    
      ผู๎เรียนที่ไมํผํานรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน๎มวําจะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ าชั้นได๎  ทั้งนี้  ให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของ
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 การเรียนซ้ าชั้นมี  ๒  ลักษณะ  คือ 
 ๑)  ผู๎เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากวํา ๑.๐๐  และมีแนวโน๎มวําจะมีปัญหาตํอการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๒)  ผู๎เรียนมีผลการเรียน ๐ , ร , มส.  เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
 
 ทั้งนี้  หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือทั้ง ๒  ลักษณะ  ให๎สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
หากเห็นวําไมํมีเหตุผลอันสมควรก็ให๎ซ้ าชั้น  โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให๎ใช๎ผลการเรียนใหมํแทน  หากพิจาณา
แล๎วไมตํ๎องเรียนซ้ าชั้น  ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษาในการแก๎ไขผลการเรียน 
 
๖.  การรายงานผลการเรียน  

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให๎ผู๎ปกครองและผู๎เรียนทราบความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ซึ่งโรงเรียนต๎องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให๎ผู๎ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยํางน๎อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู๎เรียนที่สะท๎อนมาตรฐานการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ จุดมุํงหมายการรายงานผลการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือแจ๎งให๎ผู๎เรียน ผู๎เกี่ยวข๎องทราบความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน 

 ๒) เพ่ือให๎ผู๎เรียน ผู๎เกี่ยวข๎องใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแก๎ไขสํงเสริม และพัฒนาการเรียนของผู๎เรียน 
 ๓) เพ่ือให๎ผู๎เรียน ผู๎เกี่ยวข๎องใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผนการเรียนก าหนดแนวทางการศึกษาและ

ปฏิบัติศาสนกิจหรือเลือกอาชีพหากประสงค์จะลาสิกขา 
 ๔) เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลให๎ผู๎เกี่ยวข๎องใช๎ในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบและรับรองผล
การเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู๎เรียน 

  ๕)  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัด ใช๎ประกอบใน
การก าหนดนโยบาย วางแผน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

                     
๗. เกณฑ์การจบการศึกษา 
 เพ่ือความเป็นเอกภาพและตอบสนองตํอจุดเน๎น ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดังนี้ 
 



 

หน้าที่  ๓๐๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

           ๗.๑ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมํเกิน ๘๑ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ 
หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน ๑๕ หนํวยกิต  
 (๒)   ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๘๐ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ 
หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา ๑๔ หนํวยกิต โดยต๎องได๎หนํวยกิตในรายวิชาภาษาบาลี ไมํน๎อยกวํา ๑๕ 
หนํวยกิต  
 (๓)  ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผําน เกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 (๔)   ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 (๕)   ผู๎เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในระดับผํานทุกกิจกรรม  และปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไมํน๎อยกวํา ๔๕  ชั่วโมง 
 

 ๗.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (๑) ผู๎เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมํน๎อยกวํา ๘๑ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
๔๑ หนํวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมํน๎อยกวํา ๔๐ หนํวยกิต  
 (๒)   ผู๎เรียนต๎องได๎หนํวยกิตตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๗๙ หนํวยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๔๑ หนํวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมํน๎อยวํา ๓๘ หนํวยกิต  โดยต๎องได๎หนํวยกิตในรายวิชาภาษาบาลี ไมํน๎อยกวํา 
๑๕ หนํวยกิต  
 (๓)   ผู๎เรียนมีผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 (๔)   ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผํานเกณฑ์ การประเมินตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 (๕)   ผู๎เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในแตํระดับผํานทุกกิจกรรมและปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไมํน๎อยกวํา ๖๐ ชั่วโมง  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๐๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  

เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาต๎องจัดท าขึ้นเพ่ือใช๎ในการด าเนินงานในด๎าน
ตํางๆ ของการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาจะต๎อด าเนินการไว๎เป็น ๒ ประเภท ได๎แกํ  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
และ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

เอกสารแตํละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑)  เอกสารการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ  เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ 
ยืนยัน และรับรองผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  โรงเรียนต๎องใช๎แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการจัดท า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว๎ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได๎แกํ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)  และแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
            ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
 เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข๎อมูลผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.   
๒๕๕๑  ไดแ๎กํ ผลการเรียนตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนจะต๎องจัดท าและออกเอกสารนี้ให๎
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อผู๎เรียนจบการศึกษาแตํละระดับ หรือเมื่อผู๎เ รียนออกจากโรงเรียนในทุกกรณี เพ่ือใช๎
แสดงผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   

         ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เป็นเอกสาร
หลักฐานที่สถานศึกษาทุกแหํงทุกสังกัดในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต๎องด าเนินการจัดท าให๎เป็นแนวทางเดียวกัน 
โดยใช๎แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เทํานั้น  ระเบียนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  ใช๎แบบ ปพ.
๑                                            ๑ พ   

          การจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียนส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

          ขั้นตอนที่ ๑  ผู๎บริหารโรงเรียน ท าหนังสือแจ๎งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) และแจ๎ง
ขอด าเนินการจัดซื้อเองถึงผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยระบุ 

 ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็น
ผู๎ด าเนินการจัดซื้อ โดยผู๎ที่ได๎รับมอบหมายฉันทะต๎องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข๎าราชการไปแสดงด๎วย 

 ๑.๒ ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์ส าหรับพิมพ์ด๎วยคอมพิวเตอร์) 
จ านวนแบบพิมพ์จ าแนกเป็นระดับชั้นวํามีระดับชั้นละกี่เลํม 

  ขั้นตอนที่ ๒  ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) ถึง
องค์การค๎าของ สกสค. โดยระบุ 

  ๒.๑ ชื่อ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได๎รับมอบหมายใน
ขั้นตอนที่ ๑ เป็นผู๎ได๎รับมอบหมายฉันทะด าเนินการจัดซื้อ 

  ๒.๒ ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ ลักษณะแบบพิมพ์ จ านวนแบบพิมพ์ จ าแนกเป็นระดับชั้นวํา
มีระดับละกี่เลํม 

  ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได๎รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ครบถ๎วนและถูดต๎องแล๎ว ให๎น าแบบ
พิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับ-จํายแบบพิมพ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากํอน 



 

หน้าที่  ๓๐๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

  ขัน้ตอนที่ ๔ หลังจากนั้นให๎โรงเรียนน าแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับแบบ
พิมพ์ของโรงเรียนและจัดเก็บรักษาไว๎อยํางดีตํอไป    
            ๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให๎แกํผู๎จบการศึกษาภาคบังคับและผู๎ส าเร็จการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู๎ส าร็จการศึกษาตาม
วุฒิแหํงประกาศนียบัตรนั้น 
 ๑.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
 เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ผู๎เรียนในแตํละรุํนการศึกษา  โดยบันทึกรายชื่อและข๎อมูลทางการศึกษาของผู๎จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) และผู๎จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖)  ใช๎เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษา  และใช๎ในการ
ตรวจสอบยืนยัน และรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู๎ส าเร็จการศึกษาแตํละคนตลอดไป 
 

๒)  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
 เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู๎ และข๎อมูลส าคัญเกี่ ยวกับผู๎เรียน 
เชํน แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และ
เอกสารอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช๎  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 

           เป็นเอกสารเพ่ือให๎ผู๎สอนใช๎บันทึกข๎อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช๎เป็นข๎อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชา เอกสารนี้ควร
จัดท าเพ่ือบันทึกข๎อมูลของผู๎เรียนเป็นรายห๎อง 

 เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาน าไปใช๎ประโยชน์ส าหรับครูและผู๎บริหารโรงเรียน ดังนี้ 
๑) ใช๎เป็นเอกสารเพ่ือการด าเนินงานของผู๎สอนในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู๎เรียนแตํละ

รายวิชา รายห๎อง 
๒) ใช๎เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รายงาน และรับรองข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ

วัดและประเมินผลการเรียน 
๓) เป็นเอกสารที่ผู๎บริหารโรงเรียนใช๎ในการอนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียน/ปีการศึกษา 

  ๒.๒ แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
 เป็นเอกสารเพ่ือบันทึกข๎อมูลการประเมินผลการเรียนรู๎และพัฒนาการด๎านตํางๆ ของผู๎เรียนแตํ
ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผํานระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งข๎อมูล
ด๎านอ่ืนๆ ของผู๎เรียนทั้งที่บ๎านและโรงเรียน เป็นเอกสารรายบุคคล ส าหรับสื่อสารให๎ผู๎ปกครองของผู๎เรียนแตํละคน
ได๎รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด๎านตํางๆ ของผู๎เรียน และรํวมมือในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
 ๒.๓ ใบรับรองผลการเรียน 
 เป็นเอกสารเพ่ือรับรองสถานภาพความเป็นผู๎เรียนในโรงเรียน หรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิ
ของผู๎เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู๎เรียนร๎องขอ ทั้งกรณีที่ผู๎เรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไป
แล๎ว แตํก าลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นต๎น 
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                ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช๎งานชั่วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน ซึ่งผู๎เรียนสามารถ
น าไปใช๎เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู๎เรียนในการสมัครเข๎าศึกษาตํอ สมัครเข๎าท างานหรือเมื่อมีกรณีอ่ืนใดที่
ผู๎เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู๎ หรือสถานภาพการเป็นผู๎เรียนของตน 
 ๒.๔  ระเบียนสะสม 
 เป็นเอกสารเพ่ือการบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู๎เรียนในด๎านตํางๆ เป็นรายบุคคล 
อยํางตํอเนื่อง ตลอดชํวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ปี ระเบียนสะสมให๎
ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู๎ เรียนการพัฒนาปรับปรุง
บุคลิกภาพ การปรับตัวของผู๎เรียนและผลการเรียน ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนระหวําง
โรงเรียนกับวัด และใช๎เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เรียนตามความเหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ๑.  เอกสาร  ปพ. ๑ 
      ๑.๑ ออก  ปพ.๑ :  บ   ให๎นักเรียนเมื่อ 
            ๑.๑.๑  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
             ๑.๑.๒  ลาออกจากโรงเรียน 
      ๑.๒ ออก  ปพ ๑ : พ  ให๎นักเรียนเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๒. เอกสาร  ปพ.๒  (ประกาศนียบัตร) 
      ๑.๑ ออก ปพ.๒ :  บ  เมื่อนักเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      ๑.๒ ออก ปพ.๒ :  พ  เมื่อนักเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓. เอกสาร  ปพ.๓ 
     ๓.๑ ออก ปพ.๓ :  บ  เป็นหลักฐานแสดงวํานักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.๓) 
     ๓.๒ ออก ปพ.๓ :  พ  เป็นหลักฐานแสดงวํานักเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้น ม.๖) 
 ๔. การจัดเก็บเอกสาร  ปพ.๓ 
   เก็บไว๎ที่โรงเรียน ๑ ชุด  เพ่ือตรวจสอบวุฒิ 
   สํงให๎  สพฐ.  ๑ ชุด 
   สํงให๎  ส านักงานกลุํมโรงเรียน ๑ ชุด 
    สํงให๎  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ๑ ชุด  ส าหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให๎สํงส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหํงชาติ ๑ ชุด 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู๎เรียนในกรณีตํางๆได๎แกํ การย๎ายโรงเรียน การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การย๎ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข๎ารับการศึกษาตํอ การศึกษาจากตํางประเทศและขอเข๎า
ศึกษาตํอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์จากแหลํงการเรียนรู๎ อ่ืนๆ เชํน 
สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต๎น 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในชํวงกํอนเปิดภาคเรียนแรก หรือต๎นภาคเรียนแรก                
ที่โรงเรียนรับผู๎ขอเทียบโอนเป็นผู๎เรียน ทั้งนี้ ผู๎เรียนที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องศึกษาตํอเนื่องในโรงเรียนที่
รับเทียบโอนอยํางน๎อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนที่รับผู๎เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหนํวยกิ
ตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได๎  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให๎ข๎อมูลแสดงความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู๎ ความสามารถของผู๎เรียนโดยการทดสอบด๎วยวิธีการตํางๆ ทั้งภาคความรู๎ และ
ภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
 
        การเทียบโอนผลการเรียนให๎ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอน จ านวนไมํน๎อยกวํา ๓ รูป/
คน แตํไมํควรเกิน ๕ รูป/คน โดยมีแนวทางในการเทียบโอน ดังนี้ 

๑) กรณีที่ผู๎ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให๎น ารายวิชาหรือหนํวยกิตที่มีมาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู๎/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล๎องกัน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียน
และพิจารณาให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 ๒)  กรณีการเทียบโอนความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ให๎พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  (ถ๎ามี)  โดยให๎
มีการประเมินด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให๎ระดับผลการเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 ๓) กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข๎าโครงการแลกเปลี่ยนตํางประเทศ  ให๎ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ
แลกเปลี่ยน   
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การบริหารจัดการหลักสตูร 
โดยที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีการกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา

หลักสูตร  ดังนั้นหนํวยงานตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องในแตํละระดับ ตั้งแตํระดับชาติ ระดับท๎องถิ่นจนถึงระดับสถานศึกษา  
จึงมีบทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  สํงเสริมการใช๎และพัฒนาหลักสูตรให๎เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ  และต๎องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผนและด าเนินงานอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง มีการ
สํงเสริมสนับสนุนทั้งด๎านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพผู๎เกี่ยวข๎อง  เพราะสิ่ง
เหลํานี้เป็นปัจจัยที่จะสํงผลตํอประสิทธิภาพในการด าเนินงานให๎การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ในระดับชาติ 

 
๑. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหนํวยงานสํวนกลางภารกิจส าคัญในการก าหนด
นโยบายมาตรฐานการเรียนรู๎  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับให๎ท๎องถิ่น  สถานศึกษา  และ
ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนไปสูํมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนด  
นอกจากนี้  สพฐ.  ยังมีภารกิจส าคัญที่จะต๎องติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  
โดยด าเนินการในหลายลักษณะทั้งการติดตามการใช๎หลักสูตร  การทดสอบหรือการประเมินคุณภาพผู๎เ รียน
ระดับชาติ  และการจัดระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๒. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และหนํวยงานต๎นสังกัดอ่ืนๆ  เชํน  หนํวยงานที่มีบทบาทในการเชื่อมโยง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต๎องการของท๎องถิ่นสูํการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมีภารกิจส าคัญ  คือ  ก าหนดเปูาหมายและจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ระดับท๎องถิ่น   โดยจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่น  ส าหรับสถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่องที่เก่ียวกับชุมชน  ท๎องถิ่น  นอกจากนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนํวยงานระดับท๎องถิ่นจะต๎อง
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท๎องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช๎หลักสูตรด๎วยการวิจัยและพัฒนา  การ
พัฒนาบุคลากร  สนับสนุน  สํงเสริม  ติดตามผล  วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพของผู๎เรียน 
 
๓. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีหน๎าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนและด าเนินการใช๎หลักสูตร  
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช๎หลักสูตรด๎วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัด
และประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) 
 ในการพัฒนาออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต๎องพิจารณา
ให๎ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งได๎ก าหนดสํวนที่เป็นจุดเน๎นเพ่ือสร๎างอัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ทุกแหํง  ในการมุํงสร๎างศาสนทายาททีม่ีคุณภาพ ทั้งนี ้โรงเรียนสามารถเพ่ิมเติมในสํวนที่เกี่ยวกับสภาพ
และความต๎องการชุมชน ท๎องถิ่นและผู๎เรียน  โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมของฝุายตํางๆ  ทั้งภายในโรงเรียนและสร๎าง
เครือขาํยระหวํางโรงเรียน 



 

หน้าที่  ๓๑๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่ก าหนดในระดับชาติ
นั้น นอกจากโรงเรียนจะต๎องมีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมสํวนส าคัญดังกลําวแล๎ว  ยังต๎องมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน โดยจัดมาตรการสํงเสริมสนับสนุนการใช๎หลักสูตรใน
ด๎านตํางๆ  ได๎แกํ 
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
 โรงเรียนจะต๎องพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  เน๎นการเรียนรู๎ความเข๎าใจแกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้งวิธีการวัด
และประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดและตัวชี้วัดเป็นเปูาหมาย   การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  การฝึก
ทักษะการท างานรํวมกันเป็นทีม  รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ได๎แกํ  การนิเทศ(ทั้งแบบกลุํมและเป็นรายบุคคล)  
การศึกษาดูงาน  การประชุมสัมมนา  การฝึกอบรม  รวมทั้งการจัดมุม  หรือศูนย์รวมความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู๎แบบมาตรฐาน  เพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมด๎วยตนเอง  โดยต๎องมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร 
 โรงเรียนจะต๎องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือตํอการสํงเสริมและสนับสนุน  การน าหลักสูตรไปสูํการ
ปฏิบัติ ให๎เกิดประสิทธิภาพ ได๎แกํ การจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลการใช๎หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นตํอ
การจัดการเรียนรู๎ การจัดให๎มีห๎องเรียน สถานที่เรียนที่เหมาะสม การจัดให๎มีห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ืออ านวย
ตํอการจัดการเรียนการสอน และการจัดให๎ครูได๎สอนตรงตามความรู๎ความสามารถและความถนัด  เป็นต๎น 

๓. การด าเนินงานแบบมีส่วนรวม 
 ผู๎ปกครอง  ชุมชน  ผู๎บริหาร  ครูและนักเรียน  ซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลโดยตรงจากการใช๎หลักสูตร  ควรจะต๎องมี
สํวนรํวมในการวางแผน  พัฒนาหลักสูตร  และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น  ผู๎บริหาร
โรงเรียนจะต๎องให๎ฝุายตํางๆ  ดังกลําวมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  โดยจัดให๎มีการพูดคุย  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  หรือใช๎วิธีการท างานโดยกระบวน การกลุํม  เป็นต๎น   
 ๔.  การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
 โรงเรียนจะต๎องจัดท าแผนการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการใช๎หลักสูตรอยํ างเป็นรูปธรรม   มีความ
ชัดเจนเป็นระบบและกระท าอยํางตํอเนื่องและครอบคลุมทั้งในระดับชั้นเรียน  และระดับสถานศึกษา  โดยใช๎เทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย  ทั้งนี้  ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของการติดตาม   เชํน  การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้น
เรียน  การสอนและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎  การบันทึกรายงานหลังการสอน  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เป็นต๎น 
 ๕.  การประกันคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนจะต๎องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร๎อมส าหรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรา ๔๘ แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  ต๎องมีการด าเนินการประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ  มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ชัดเจน  แผนปฏิบัติการต๎องเน๎นผลคุณภาพผู๎เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อยํางตํอเนื่องและน าผลมาใช๎ในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๖. การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 



 

หน้าที่  ๓๑๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น  การวิจัยและการติดตามผลการใช๎หลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญที่
โรงเรียนควรด าเนินการเพ่ือให๎หลักสูตรการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 
 ≥   การวิจัย 
 การวิจัยจะท าให๎ได๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็นจริง  แสดงจุดแข็งจุดอํอน  ปัญหา  สาเหตุ  และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  โรงเรียนควรด าเนินการวิจัย  ทั้งในสํวนของการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยประเมินผลการใช๎หลักสูตร  ดังนี้ 
   การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 มุํงเน๎นวิจัยเพ่ือน าผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสม  
สอดคล๎องกับผู๎เรียนและความต๎องการของผู๎ปกครอง  ชุมชน  โดยมีแนวการด าเนินการ   ดังนี้ 
 -   การประเมินหลักสูตร  โดยพิจารณาก าหนดหัวข๎อส าคัญที่จะท าการประเมิน  เชํน  
ความครบถ๎วนขององค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล๎องของแตํละองค์ประกอบ ความสอดคล๎องกับหลักสูตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรอบ
หลักสูตรท๎องถิ่น ความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน ความเหมาะสมของแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต๎น 
 -  การประเมินความต๎องการจ าเป็นในการศึกษาตํอและการปฏิบัติศาสนกิจ/การประกอบ
อาชีพ  ของผู๎เรียนในอนาคตเพ่ือนามาใช๎ก าหนดโครงสร๎างเวลาเรียนและโครงสร๎างหลักสูตร 
 -  การประเมินความต๎องการของคณะสงฆ์  ผู๎ปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาผู๎เรียน  
เพ่ือนามาใช๎ก าหนดโครงสร๎างหลักสูตรและโครงการตํางๆ 

  การวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 โรงเรียนต๎องมีการประเมินผลการใช๎หลักสูตรซึ่งสามารถด าเนินการได๎ทั้งระหวํางการใช๎
หลักสูตรและเมื่อน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติแล๎ว  หรือจะติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร  คือ  ผู๎เรียนที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรก็ได๎  โดยสามารถประเมินในด๎านปัจจัยที่มีผลตํอการใช๎หลักสูตร  กระบวนการใช๎หลักสูตรและผลจาก
การใช๎หลักสูตร อยํางไรก็ตามโรงเรียนควรมุํงเน๎นการประเมินสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอคุณภาพของผู๎เรียนเป็นส าคัญ  และ
ควรค านึงถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎และคุณลักษณะของผู๎เรียน โดยน าผลการประเมินระดับสถานศึกษา และ
ระดับชาติ  (ผลคะแนน O–net, B–net)  มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยก
รายวิชาและแยกรายมาตรฐาน ถ๎าหากผลการประเมินไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่คาดหวัง  โรงเรียนต๎องท าการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงจากนั้นจึงหาวิธีแก๎ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตํอไป  (ประมวลจาก แนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๓) 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

หน้าที่  ๓๑๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  

 พ.ศ. ๒๕๔๕  พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องค์การรับสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑. 
 กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ (๒๕๕๒)  หนังสือรวมทุกวิชาหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี หลักสูตรนักธรรมชั้นโท 
หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก,   กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๓) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑,  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒๕๕๓) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑,  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๓) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑,  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศ
ไทย จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒) แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑,  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๓) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๑,  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๑๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๑๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า 
 

๑. การท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
ท าของยากให๎งําย  ธรรมเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากท่ีจะเข๎าใจ ยิ่งเป็นธรรมระดับสูงสุดก็ยิ่งลึก

ล้ าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น…  ความส าเร็จแหํงภารกิจการสั่งสอนประชาชนสํวนหนึ่ง เพราะพระองค์ทรงใช๎เทคนิควิธีการท า
ของยากให๎งําย เชํน   

๑.๑ การใช๎อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช๎บํอยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะท าให๎ผู๎ฟังมองเห็นภาพและเข๎ าใจงําย 
โดยไมํต๎องเสียเวลาอธิบายความให๎ยืดยาว 

๑.๒  ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช๎บํอย 
๑.๓ ใช๎อุปกรณ์หรือสื่อการสอน เทคนิควิธีสอนด๎วยการกระท าของยากให๎งําย  หรือท านามธรรมให๎เป็น

รูปธรรมนอกจากใช๎อุปมาอุปไมยและเลํานิทานประกอบแล๎ว ยั งมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช๎มาก
พอๆ  กับสองวิธีข๎างต๎น คือ การใช๎สื่ออุปกรณ์หรือใช๎สื่อการสอน 

 

๒. ท าตนเป็นตัวอย่าง 
ในแงํของการสอนอาจแบํงออกเป็น ๒ อยําง คือ 
๒.๑ ท าให๎ดู หรือสาธิตให๎ดู 
๒.๒ ปฏิบัติให๎ดูเป็นตัวอยําง 
 

๓. ใช้ถ้อยค าเหมาะสม 
การสอนที่จะประสบความส าเร็จ ผู๎สอนจะต๎องรู๎จักใช๎ค า ต๎องให๎ผู๎ฟังรู๎สึกวํา ผู๎พูดพูดด๎วยเมตตาจิต มิใชํพูด

ด๎วยความมุํงร๎าย 
 

๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล 
ผู๎สอนต๎องรู๎วําคนฟังนั้นตํางภูมิหลังตํางความสนใจ ตํางระดับสติปัญญาการเรียนรู๎ เพราะฉะนั้นการเลือก

สอนเป็นรายบุคคลจะชํวยให๎การสอนประสบความส าเร็จเป็นอยํางดี ถ๎าท าได๎ก็ควรใช๎วิธีนี้ แม๎จะสอนเป็นกลุํมก็ต๎อง
เอาใจใสํนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให๎ได๎ 
 

๕. รู้จักจังหวะและโอกาส 
ดูความพร๎อมของผู๎เรียน รู๎จักคอยจังหวะอันเหมาะสม  ถ๎าผู๎เรียนไมํพร๎อมก็เหนื่อยเปลํา 

 

๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี 
เทคนิควิธีบางอยํางใช๎ได๎ผลในวันนี้ ตํอไปวันข๎างหน๎าอาจใช๎ไมํได๎ก็ได๎ จึงควรยืดหยุํนวิธีการ 

 

๗. การเสริมแรง 
มีค าพูดสรรเสริญพระพุทธเจ๎าวํา  “ทรงชมคนที่ควรชม ต าหนิคนที่ควรต าหนิ”  การชมเป็นการยอมรับ

ความสามารถหรือให๎ก าลังใจให๎ท าอยํางนั้นยิ่งๆ  ขึ้นไป การต าหนิเป็นการตักเตือนมิให๎ประพฤติเชํนนั้นอีกตํอไป 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๑๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

หลักส าคัญท่ีครูผู้สอนควรทราบ 
 
หลักส าคัญคือหลักการใหญํๆ  ของการสอนไมํวําจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยูํ ๓ หลัก คือ 

๑. หลักเก่ียวกับเนื้อหาที่สอน 
๒. หลักเก่ียวกับตัวผู๎เรียน 
๓. หลักเก่ียวกับตัวการสอน 

 

ก. เกี่ยวกับเนื้อหา 
คนจะสอนคนอ่ืนต๎องรู๎วําจะเอาเรื่องอะไรมาสอนเขาเสียกํอน ไมํใชํคิดแตํวิธีการสอนวําจะสอนอยํางไร ต๎อง

คิดกํอนวํา จะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ๎าแนะน าวําผู๎สอนต๎องค านึงเสมอวํา ต๎องสอนสิ่งที่รู๎เห็นหรือเข๎าใจงําย
ไปหาสิ่งที่เข๎าใจยาก 

๑. สอนเนื้อหาทีลุ่ํมลึกลงไปตามล าดับ 
๒. สอนด๎วยของจริง 
๓. สอนตรงตามเนื้อหา 
๔. สอนมีเหตุผล 
๕. สอนเทําท่ีจ าเป็นจะต๎องรู๎ 
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แกํผู๎เรียน 

 

ข. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน 
๑. พุทธองค์จะทรงสอนใคร  ทรงดูบุคคลผู๎รับการสอนหรือผู๎เรียนกํอนวําบุคคลนั้นๆ  เป็นคนประเภทใด มี

พ้ืนความรู๎ ความเข๎าใจหรือความพร๎อมแคํไหนและควรจะสอนอะไร แคํไหน 
๒. นอกจากดูความแตกตํางของผู๎เรียนแล๎ว ยังต๎องดูความพร๎อมของผู๎เรียนด๎วย 
๓. สอนให๎ผู๎เรียนท าด๎วยตนเอง 
๔. ผู๎เรียนจะต๎องมีบทบาทรํวมด๎วย 
๕. ครูต๎องเอาใจใสํผู๎เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ 

 

ค. เกี่ยวกับตัวการสอน 
๑. สร๎างความสนใจในการสอนคนนั้น (การน าเข๎าสูํบทเรียน) 
๒. สร๎างบรรยากาศในการเรียนการสอนให๎ปลอดโปรํง 
๓. มุํงสอนเนื้อหา มุํงให๎ผู๎ฟังเกิดความรู๎ความเข๎าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 
๔. ตั้งใจสอน สอนโดยเคารพ ถือวํางานสอนเป็นงานส าคัญ 
๕. ใช๎ภาษาเหมาะสม ผู๎สอนคนอ่ืนควรมีความสามารถในการสื่อสาร ใช๎ค าพูดที่ถูกต๎องและเหมาะสมกับ

บุคคลและสถานการณ ์
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๑๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

หลักการสอนแนวพุทธวิธี 
พระพุทธเจ๎านั้นทรงเป็นพระบรมครู ยอดครูของผู๎สอน พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมายหลาย

หลักการ เรียกวํา “หลัก ๔ ส”  คือ 
๑. สันทัสสนา อธิบายในเห็นชัดแจ๎ง เหมือนจูงมือให๎มาดูด๎วยตา 
๒. สมาทปนา ชักจูงให๎เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให๎คล๎อยตาม จนยอมรับเอาไปปฏิบัติ 
๓. สมุตเตชนา เร๎าใจเกิดความกล๎าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจวําท าได๎ไมํหวั่นไหวตํออุปสรรค์ที่มีมา 
๔. สัมปหังสนา มีวิธีสอนที่ชํวยให๎ผู๎ฟังรําเริง เบิกบาน ฟังไมํเบื่อ เปี่ยมล๎นไปด๎วยความหวัง 
สรุปหลักการทั่วไปของการสอน คือ แจํมแจ๎ง-จูงใจ-หาญกล๎า-รําเริง 

 

หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา) 
เป็นวิธีที่ทรงใช๎บํอยที่สุด พระองค์ชอบใช๎วิธีนี้อาจเป็นด๎วยวําผู๎ฟังได๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท าให๎การ

เรียนการสอนสนุกไมํรู๎สึกวําตนก าลัง “เรียน” หรือก าลัง “ถูกสอน” แตํจะรู๎สึกวําตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพระ
พุทธองค์อยํางสนุกสนาน 
 

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา-วิสัชชนา) 
ผู๎ถามปัญหาอาจถามด๎วยจุดประสงค์หลายอยําง เชํน  
๑. บางคนถามเพ่ือต๎องการค าตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน 
๒. บางคนถามเพ่ือลองภูมิวําคนตอบรู๎หรือไมํ 
๓. บางคนถามเพ่ือขํมหรือปราบให๎ผู๎ตอบอับอาย 
๔. บางคนถามเพ่ือเทียบเคียงกับความเชื่อหรือค าสอนในลัทธิศาสนาของตน 

พระพุทธองค์ตรัสรู๎วําการตอบปัญหาใดๆ ต๎องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให๎ถูกต๎ องเหมาะสมพระองค์
จ าแนกประเภทของปัญหาไว๎ ๔ ประการ คือ 

๑. ปัญหาบางอยํางต๎องตอบตรงไปตรงมา 
๒. ปัญหาบางอยํางต๎องย๎อนถามกํอนจึงตอบ 
๓. ปัญหาบางอยํางต๎องแยกความตอบ 
๔. ปัญหาบางอยํางต๎องตัดบทไปเลยไมํตอบ 

 

วิธีคิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแก้ปัญหา 

เป็นการคิดแบบแก๎ปัญหาเรียกวํา “วิธีแห่งความดับทุกข์” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอยํางหนึ่งเป็นวิธีคิดตาม
เหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล๎วแก๎ไขและท าการที่ต๎นเหตุ  จัดเป็น ๒ คูํ คือ 
 คูํท่ี ๑ ทุกข์เป็นผล  เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ประสบ ซึ่งไมํต๎องการ 
  สมุทัยเป็นเหตุ  เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต๎องก าจัดหรือแก๎ไข จึงจะพ๎นจากปัญหาได๎ 
 คูํท่ี ๒ นิโรธเป็นผล  เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต๎องการจะเข๎าถึง 
  มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นข๎อปฏิบัติที่ต๎องกระท าในการแก๎ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมายคือ
ภาวะสิ้นปัญหาอันได๎แกํความดับทุกข์ 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู ้
แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง 

 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย (การเปรียบเทียบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให๎ผู๎เรียนเห็นชัดเจน ครูผู๎สอนและผู๎เรียนมีสํวนรํวม 
- ความแตกตํางระหวํางสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม 
ขั้นฝึก 
- ยกตัวอยํางสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 
- ผู๎เรียนแตํละรูปหรือแตํละกลุํมรํวมอภิปรายหรือน าเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
- หาข๎อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม 
ขั้นประยุกต ์
- ค๎นคว๎าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอื่น ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดให๎ 

 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชนา (การถาม-ตอบ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- การท าหน๎าที่เป็นผู๎ถาม-ตอบที่ถูกต๎องเหมาะสมแกํกาลเทศะ 
- วิธีถาม-ตอบ (ตอบทันทีเมื่อมีผู๎ถาม, ตอบแบบมีเงื่อนไข, ย๎อนถามผู๎ถามกํอนแล๎วจึงตอบ, นิ่งเสียไมํตอบ 

เป็นต๎น) 
ขั้นฝึก 
- ตัวอยํางการถาม-ตอบ 
- ถาม-ตอบแบบคนตํอคน, ถาม-ตอบแบบกลุํมตํอกลุํม, ถาม-ตอบแบบกลุํมตํอคน เป็นต๎น 
- หาข๎อสรุปเนื้อหาที่เก่ียวกับการถาม-ตอบ 
ขั้นประยุกต ์
- ค๎นคว๎าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่ก าหนดไว๎ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู๎สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจ าลองสถานการณ์ 
ขั้นฝึก 
- ผู๎เรียน/ครูผู๎สอน-อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข๎อ หรือสถานการณ์ ตามเนื้อหาที่ก าหนด 
- หาข๎อสรุปในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข๎อ หรือสถานการณ์จากการสนทนาอภิปราย 
ขั้นประยุกต ์
- ศึกษาเพ่ิมเติมการสนทนา-อภิปรายของบุคคล, กลุํมคน, ละคร, องค์กร ฯลฯ 

 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๒๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔  (ก าหนดปัญหา, ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, วิเคราะห์ สรุป) 
ขั้นสืบค้น (ทุกข์) 
- ก าหนดปัญหา, ที่มาของปัญหา, การเกิดปัญหา  (ตามเนื้อหาที่ก าหนด) 
ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย) 
- ตั้งสมมุติฐาน, การอนุมาน, การคาดคะเน, ความนําจะเป็น, ปัจจัยเสี่ยง 
ขั้นฝึก (นิโรธ) 
- ทดลอง, เก็บข๎อมูล 
- วิเคราะห์, สรุปผล 
ขั้นประยุกต์ (มรรค) 
- การน าไปประยุกต์ใช๎กับสิ่งอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู๎ 

 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา  (ระเบียบวินัย, จิตใจแน่วแน่, แก้ปัญหาถูกต้อง) 

ขั้นสืบค้น (ศีล) 
- สร๎างความมีระเบียบวินัย ความมีศรัทธา ความตระหนัก ความเร๎าให๎เกิดกับผู๎เรียนพร๎อมที่จะเรียน 
ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ) 
- ให๎ผู๎เรียนรวมพลังจิตใจ ความคิดอันแนํวแนํในการตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจ าและเห็นความส าคัญตํอ

เนื้อหาที่จะน าเสนอ 
ขั้นฝึก (ปัญญา) 
- ใช๎สมาธิ จิตใจอันแนํวแนํท าความเข๎าใจกับปัญหา 
- ค๎นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา 
- แก๎ไขปัญหาอยํางถูกต๎องและถูกวิธี 
ขั้นประยุกต ์(ปัญญา) 
- ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎, เกิดปัญญาและมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นๆ  ถูกต๎อง 

 
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบพหูสูต  (ฟังมากๆ, เขียนมากๆ, ถามมากๆ, คิดวิเคราะห์มากๆ) 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- การจัดบรรยากาศในการน าเข๎าสูํบทเรียน 
- การสร๎างแรงจูงใจในการน าเข๎าสูํบทเรียน 
- บุคลิกภาพตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู๎สอน 
- การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน 
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- กิจกรรมกลุํม/รายบุคคล 
- การปฏิบัติ/การน าเสนอ/การแสดงออก 
- ฝึกการเขียน, การฟัง, การถาม, และการคิดวิเคราะห์ 
ขั้นประยกุต์ (การประเมิน) 
- การประเมินตนเอง 
- การประเมินของกัลยาณมิตร 
- การศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมและการน าไปประยุกต์ใช๎ 
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๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (การท าไว้ในใจโดยแยกคาย, การใช้ความคิดถูกวิธี)   
     แบบท่ี ๑ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ผู๎เรียนรู๎จักคิด คิดเป็น คิดอยํางมีระบบ 
- ผู๎เรียนรู๎จักมอง รู๎จักพิจารณา ไตรํตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ขั้นฝึก 
- ฝึกการคิดหาเหตุผล 
- ฝึกการสืบค๎นถึงต๎นเค๎า 
- ฝึกการสืบสาวให๎ตลอดสาย 
- ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้นๆ  ปัญหานั้นๆ  ตามสภาวะแหํงเหตุและปัจจัย 
ขั้นประยุกต ์
- ผู๎เรียนน าการใช๎ความคิดอยํางถูกวิธีไปประยุกต์ใช๎กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)   
     แบบท่ี ๒ 

ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูผู๎สอนสร๎างเจตคติที่ดีตํอผู๎เรียน 
- ครูผู๎สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ, หัวเรื่อง 
- ครูผู๎สอนแนะแหลํงวิทยาการ, แหลํงข๎อมูล 
ขั้นฝึก 
- ผู๎เรียนฝึกการรวบรวมข๎อมูล 
- ครูผู๎สอนจัดกิจกรรมให๎เกิดกระบวนการคิดแกํผู๎เรียน เชํน คิดสืบค๎นต๎นเค๎า , คิดสืบสาวตลอดสาย, คิด

สืบค๎นต๎นปลาย, และคิดโยงสายสัมพันธ์ 
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินคํา โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ 
- ด าเนินการเลือกและตัดสินใจ 
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ 
ขั้นประยุกต ์
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
- อภิปรายและสอลบถาม 
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งที่เรียนรู้, พากเพียรต่อสิ่งที่เรียนรู้เสมอ, 
มุ่งม่ันและเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีเรียนรู้, คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนน าไปใช้) 
 ขั้นสืบค้น (ฉันทะ) 

- สร๎างความพอใจและความส าคัญตํอสิ่งที่เรียนรู๎ และสิ่งที่ได๎รับ 
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ) 
- ฟังให๎หมด จดให๎มาก ปากต๎องไว ใจต๎องคิด (หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ) 
ขั้นฝึก (จิตตะ) 
- มุํงม่ัน โดยฝึกฟังมากๆ ฝึกคิดมากๆ ฝึกถามมากๆ และฝึกเขียนมากๆ 
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา) 
- พิจารณา ไตรํตรอง แยกแยะ อธิบาย น าเสนอ และประยุกต์ใช๎ 

 
การนิยามศัพท์ขั้นตอน/กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี 
 สืบค้น  หมายถึง  สืบสาวราวเรื่อง, ค๎นคว๎าให๎ได๎เรื่อง 
 เชื่อมโยง หมายถึง  ท าให๎ติดเป็นเนื้อเดียวกัน, ท าให๎ประสานกัน 
 ฝึก  หมายถึง   ท า เชํนบอก, แสดง, หรือปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจจนเป็นหรือมี 

  ความช านาญ 
 ประยุกต์ หมายถึง  น าความรู๎ในวิทยาการตํางๆ มาปรับใช๎ให๎เป็นประโยชน์ 
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ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ธรรม 
 ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 
สาระการเรียนรู้ธรรม, กระทู้ธรรม 
  รหัส  ม.๑ ส ๒๑๒๑๑, ส ๒๑๒๑๒   ม.๒ ส ๒๒๒๑๓, ส ๒๒๒๑๔    ม.๓ ส ๒๓๒๑๕, ส ๒๓๒๑๖   
 รหัส  ม.๔ ส ๓๑๒๑๑, ส ๓๑๒๑๒   ม.๕ ส ๓๒๒๑๓, ส ๓๒๒๑๔    ม.๖ ส ๓๓๒๑๕, ส ๓๓๒๑๖ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิภาค 
ทุกะ หมวด ๒  
- ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 
- ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 
- ธรรมอันท าให๎งาม ๒ 
- บุคคลหาได๎ยาก ๒ 
ติกะ หมวด ๓  
- รตนะ ๓ 
- คุณของรตนะ ๓ 
- อาการที่พระพุทธเจ๎าทรง     

สั่งสอน ๓ 
- โอวาทของพระพุทธเจ๎า ๓ 
- ทุจริต ๓ 
- สุจรติ ๓ 

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิภาค 
ทสกะ หมวด ๑๐  
- อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
- กุศลกรรมบถ ๑๐ 
- บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 
- ธรรมที่บรรพชิตควร 

พิจารณาเนืองๆ ๑๐ อยําง 
- นาถกรณธรรม ๑๐ 
- กถาวัตถ ุ๑๐ 
- อนุสสต ิ๑๐  
ปกิณณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด  
- อุปกิเลส ๑๖  
- โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
 

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ 
ทุกะ หมวด ๒ 
- พระอริยบุคค ๒  
- กัมมัฏฐาน ๒ 
- กาม ๒ 
- ทิฏฐิ ๒ 
- เทศนา ๒ 
- ธรรม ๒ (๑) 
- ธรรม ๒ (๒) 
- ธรรม ๒ (๓) 
- นิพพาน ๒  
- บูชา ๒ 
- ปฏิสันถาร ๒  
- ปริเยสนา ๒ 

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ 
ฉักกะ หมวด ๖ 
- อภิญญา ๖ 
- อภิฐาน ๖ 
- จริต ๖ 
- ธรรมคณุ ๖ 
- ปิยรูป สาตรูป หมวดละหก 

๑๐ หมวด 
- สวรรค์ ๖ 
สัตตกะ หมวด ๗ 
- อนุสัย ๗ 
- เมถุนสังโยค ๗ 
- วิญญาณฐิติ ๗ 
- วิสุทธิ ๗ 

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิจารณ์ 
ส่วนปรมัตถปฏิปทา 
๑. นิพพิทา ความหนําย 
๒. วิราคะ ความสิ้นก าหนัด 
๓. วิมุตติ ความหลุดพ๎น  
๔. วิสุทธิ ความหมดจด 
๕. สันติ ความสงบ 
๖. นิพพาน ความดับทุกข์ 
ส่วนสังสารวัฏ 
คติ ๒ 

๑. ทุคต ิ
๒. สุคต ิ

สมถกัมมฏัฐานและ 
พระพุทธคุณกถา 

ศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนา ดังน้ี 
---------------------------- 
ธรรม : ธรรมวิจารณ์ 
วิปัสสนากัมมฏัฐาน 
- ความหมายของวิปัสสนา 
- ผู๎เจรญิวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

พึงรู๎จักธรรม ๓ 
- ลักษณะ กิจ ผล เหตุและ 

วิภาคของวิปัสสนา 
- วิธีเจริญวิปสัสนา (ตามนัย 

พระบาลี) 
- วิธีเจริญวิปสัสนา (ตามนัย 

อรรถกถา) 
- ปัจจเวกขณญาณ ๕ 
- อานิสงส์การเจรญิวิปัสสนา 
วิปัลลาสกถา 

http://dhambook.exteen.com/20090901/entry


 

หน้าที่  ๓๒๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- อกุศลมูล ๓ 
- กุศลมลู ๓ 
- สัปปุรสิบัญญัต ิ๓ 
- อปัณณกปฏิปทา ๓ 
- บุญกิริยาวตัถุ ๓ 
- สามัญลักษณะ ๓  
จตุกกะ หมวด ๔  
- วุฑฒิ ๔ 
- จักร ๔ 
- อคติ ๔ 
- อันตรายของพระภิกษ ุ

สามเณรผู๎บวชใหม ํ๔ 
- ปธาน ๔ 
- อธิษฐานธรรม ๔ 
- อิทธิบาท ๔ 
- ควรท าความไมํประมาทใน  

ที ่๔ สถาน 
- ควรท าความไมํประมาทใน 

ที ่๔ สถาน (อีกอยํางหนึ่ง) 
- ปาริสุทธิศลี ๔ 
- อารักขกัมมัฏฐาน ๔ 
- พรหมวิหาร ๔ 
- สติปัฏฐาน ๔ 
- ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ 
- อริยสัจ ๔  
ปัญจกะ หมวด ๕  
- อนันตริยกรรม ๕ 

 
ศึกษาหลักธรรม : คิหิปฏิบัต ิ
ดังน้ี 
จตุกกะ หมวด ๔  
- กรรมกิเลส ๔ 
- อบายมุข ๔ 
- ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์๔ 
- สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔  
- มิตตปฏิรูป ๔ 
- มิตรแท ๎๔ 
- สังคหวัตถ ุ๔ 
- สุขของคฤหัสถ ์๔ 
- ความปรารถนาที่สมหวังได ๎

โดยยาก ๔ 
- ธรรมเป็นเหตุใหส๎มหมาย ๔ 
- ตระกลูอันมั่งคั่งจะตั้งอยู ํ

ไมํได๎นานเพราะสถาน ๔  
- ฆราวาสธรรม ๔  
ปัญจกะ หมวด ๕  
- ประโยชน์เกดิแตํการถือเอา

โภคทรัพย ์๕ 
- เบญจศลี 
- มิจฉาวณิชชา ๕ 
- สมบัติของอุบาสก ๕  
ฉักกะ หมวด ๖  
- ทิศ ๖ 
- อบายมุข ๖ 

- ปาพจน์ ๒ 
- รูป ๒ 
- วิมุตติ ๒ 
- สังขาร ๒ 
- สมาธิ ๒ 
- สุข ๒ 
- สุข ๒ (อีกนัยหนึ่ง) 
- สุทธิ ๒ 
ติกะ หมวด ๓ 
- อกุศลวิตก ๓ 
- กุศลวิตก ๓ 
- อัคคิ ๓ 
- อัตถะ ๓ 
- อธิปเตยยะ ๓ 
- อนุตตริยะ ๓ 
- อภิสังขาร ๓ 
- อาสวะ ๓ 
- กรรม ๓ 
- ทวาร ๓ 
- ญาณ ๓ 
- ญาณ ๓ (อีกนัยหนึ่ง) 
- ตันหา ๓ 
- ทิฏฐิ ๓ 
- เทพ ๓ 
- ธรรมนิยาม ๓ 
- นิมิต ๓ 
- ภาวนา ๓ 

อัฏฐกะ หมวด ๘ 
- อริยบุคคล ๘ 
- อวิชชา ๘ 
- วิชชา ๘ 
- สมาบัติ ๘ 
นวกะ หมวด ๙ 
- อนุปุพพวิหาร ๙ 
- พุทธคุณ ๙ 
- โลกุตตรธรรม ๙ 
- วิปัสสนาญาณ ๙ 
- สังฆคุณ ๙ 
- สัตตาวาส ๙ 
ทสกะ หมวด ๑๐ 
- อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ 
- ทศพลญาณ ๑๐ 
- บารมี ๑๐ 
- มิจฉัตตะ ๑๐ 
- สัมมตัตะ ๑๐ 
- สังโยชน์ ๑๐ 
- สัญญา ๑๐ 
- สัทธรรม ๑๐ 
เอกาทสกะ หมวด ๑๑ 
- ปัจจยาการ ๑๑  
ทวาทสกะ หมวด ๑๒ 
- กรรม ๑๒ 
เตรสกะ หมวด ๑๓ 
- ธุดงค์ ๑๓ 

- ความหมายของกัมมฏัฐาน 
- ความส าคญัของกัมมัฏฐาน 
- ความหมายของ          

สมถกัมมฏัฐาน 
- ความหมายของสมถภาวนา 
- เหตุที่ต๎องฝึกอบรมจิตใหเ๎ป็น

สมาธ ิ
๑. หัวใจสมถกมัมัฏฐาน 

- นิวรณ์ ๕ 
- หัวใจสมถกัมมฏัฐาน 

แก๎นิวรณ์ครอบง า 
- นิวรณ์ ๕ สงเคราะห์

เข๎าในจริต 
- กัมมัฏฐานอันเป็นท่ี

สบาย 
- ฌาน ๒ 
- ความหมายของ     

องค์ธรรมในรูปฌาน ๔ 
- องค์ฌานที่เป็นคูํปรับ

กับนิวรณ์ ๕ 
๒. สมถภาวนา 

- ธรรมอันเป็นท่ีตั้งของ
อารมณส์มถภาวนา 

- สติปัฏฐาน ๔ 
- อารมณส์มถกัมมัฏฐาน 

๔๐ 
- จริต ๖ 

- ความหมายของวิปัลลาส 
- ความเป็นมาของ         

วิปัลลาสกถา 
- วิปัลลาส ๓ 
- วิปัลลาส ๔ 
- ธรรมที่เป็นเครื่องถอน        

วิปัลลาส 
มหาสติปัฏฐานสูตร 
- ความหมายมหาสติปัฏฐาน 
- การเจรญิสติปัฏฐานเพื่อผล  

๕ อยําง 
- ผู๎เจรญิสติปัฏฐานพึง 

ประกอบด๎วยคณุธรรม ๓ 
- มหาสติปัฏฐาน ๔ 
- อานิสงส์การเจรญิ            

สติปัฏฐาน ๔ 
คิริมานนทสูตร 
- สัญญา ๑๐ 
- อารมณ์ ๑๖ ขั้น ในการ 

เจริญอานาปานสต ิ
 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
นักเรียนชั้นเอก 
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 



 

หน้าที่  ๓๒๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ 
- เวสารัชชกรณธรรม ๕ 
- องค์แหํงภิกษุบวชใหมํ ๕ 
- องค์แหํงธรรมกถึก ๕ 
- ธัมมัสสวนานิสงส ์๕ 
- พละ ๕ 
- นิวรณ ์๕ 
- ขันธ ์๕  
ฉักกะ หมวด ๖  
- คารวะ ๖ 
- สาราณิยธรรม ๖ 
- อายตนะภายใน ๖ 
- อายตนะภายนอก ๖ 
- วิญญาณ ๖ 
- ผัสสะ ๖ 
- เวทนา ๖ 
- ธาตุ ๖ 
สัตตกะ หมวด ๗  
- อปริหานิยธรรม ๗ 
- อริยทรัพย ์๗ 
- สัปปุรสิธรรม ๗ 
- สัปปุรสิธรรม ๗ (อีกอยําง

หนึ่ง) 
- โพชฌงค์ ๗ 
อัฏฐกะ หมวด ๘  
- โลกธรรม ๘  
- ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ 

 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
นักธรรมชั้นตร ี
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 
- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
ธัมมวรรค หมวดธรรม 
ปกิณณกวรรค หมวด 
เบ็ดเตล็ด 
ปัญญาวรรค หมวดปัญญา 
ปมาทวรรค หมวดประมาท 
ปาปวรรค หมวดบาป 
ปุญญวรรค หมวดบุญ 
วาจาวรรค หมวดวาจา 
สัจจวรรค หมวดความสัตย ์
สติวรรค หมวดสต ิ
สีลวรรค หมวดศีล 

- ปริญญา ๓ 
- ปหาน ๓ 
- ปาฏิหารยิะ ๓ 
- ปิฎก ๓ 
- พุทธจริยา ๓ 
- ภพ ๓ 
- โลก ๓ 
- โลก ๓ (อีกนัยหนึ่ง) 
- วัฏฏะ ๓ 
- วิชชา ๓ 
- วิโมกข์ ๓ 
- สมาธิ ๓ 
- วิเวก ๓ 
- สังขตลักษณะ ๓ 
- สังขาร ๓ 
- สัทธรรม ๓ 
- สมบัติ ๓ 
- สิกขา ๓ 
- โสดาบัน ๓ 
จตุกกะ หมวด ๔ 
- อบาย ๔ 
- อปัสเสนธรรม ๔ 
- อัปปมัญญา ๔ 
- พระอรหันต์ ๔ 
- พระอริยบุคคล ๔ 
- อริยวงศ์ ๔ 
- อรูป ๔ 

ปัณณรสกะ หมวด ๑๕ 
- จรณะ ๑๕ 
 
เรียงความแก้กระทู้ธรรมโท 
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 
- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
ปมาทวรรค หมวดประมาท 
ปาปวรรค หมวดบาป 
ปุคฺคลวรรค หมวดบคุคล 
ปุญญวรรค หมวดบุญ 
มัจจุวรรค หมวดความตาย 
วาจาวรรค หมวดวาจา 
วิริยวรรค หมวดความเพียร 
สัทธาวรรค หมวดศรัทธา 
สีลวรรค หมวดศีล 
เสวนาวรรค หมวดคบหา  

- กัมมัฏฐานอันเป็นท่ี
สบายแกํจริต 

- นิมิต ๓ 
- การเจรญิ            

สมถกัมมฏัฐาน         
๓ ระดับ 

- สมาธิ ๓ ระดับ 
- ฌานสมาบัติ ๒ 
- ประโยชน์ของการเจริญ

สมถภาวนา 
๓. พระพุทธคณุกถา 

- พระพุทธคุณสํวน   
อัตตสมบัต ิ

- พระพุทธคุณสํวน 
ปรหิตสมบัต ิ

- ความหมายของ     
พระพุทธคุณกถา 

- พระพุทธคุณโดยยํอ ๒ 
- พระพุทธคุณ ๓ 
- พระพุทธคุณโดยยํอ ๒ 

(อีกนัยหนึ่ง) 
- พระพุทธคุณ ๙ 
- อธิบายพระพุทธคุณ 

บทวํา อรห  
- อธิบายพระพุทธคุณ 

บทวํา สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
- อธิบายพระพุทธคุณ 

- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
ปมาทวรรค หมวดประมาท 
ปาปวรรค หมวดบาป 
ปุคฺคลวรรค หมวดบคุคล 
ปุญญวรรค หมวดบุญ 
มัจจุวรรค หมวดความตาย 
วาจาวรรค หมวดวาจา 
วิริยวรรค หมวดความเพียร 
สัทธาวรรค หมวดศรัทธา 
สีลวรรค หมวดศีล 
เสวนาวรรค หมวดคบหา 



 

หน้าที่  ๓๒๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- มรรค ๘  
นวกะ หมวด ๙  
- มละ คือ มลทิน ๙ 
 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
นักธรรมชั้นตร ี
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 
- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
อัตตวรรค หมวดตน 
อัปปมาทวรรค หมวดไมํ
ประมาท 
กัมมวรรค หมวดกรรม 
กิเลสวรรค หมวดกิเลส 
โกธวรรค หมวดโกรธ 
ขันติวรรค หมวดอดทน 
จิตตวรรค หมวดจิต 

 - อวิชชา ๔ 
- อาหาร ๔ 
- อุปาทาน ๔ 
- โอฆะ ๔ 
- กิจในอริยสัจ ๔ 
- ฌาน ๔ 
- ทักขิณาวิสุทธิ ๔ 
- ธรรมสมาทาน ๔ 
- พุทธบริษัท ๔ 
- พุทธบริษัท ๔ (อีกอยําง

หนึ่ง) 
- บุคคล ๔ 
- ปฏิปทา ๔ 
- ปฏิสัมภิทา ๔ 
- ภูมิ ๔ 
- มรรค ๔ 
- ผล ๔ 
- โยนิ ๔ 
- วรรณะ ๔ 
- วิบัติ ๔ 
ปัญจกะ หมวด ๕ 
- อนุปุพพิกถา ๕ 
- กามคุณ ๕ 
- จักขุ ๕ 
- ธรรมขันธ์ ๕ 
- ปีติ ๕ 
- มัจฉริยะ ๕ 

 
 

บทวํา  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา สุคโต 

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา โลกวิทู 

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา อนุตฺตโร  
ปุริสทมมฺสารถ ิ

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา สตฺถา          
เทวมนุสฺสาน  

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา พุทฺโธ 

- อธิบายพระพุทธคุณ 
บทวํา ภควา 

 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมชั้นเอก 
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 
- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ



 

หน้าที่  ๓๒๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

ชยวรรค หมวดชนะ 
ทานวรรค หมวดทาน 
ทุกขวรรค หมวดทุกข ์

  
  

- มาร ๕ 
- วิญญาณ ๕ 
- วิมุตติ ๕ 
- เวทนา ๕ 
- สังวร ๕ 
- สุทธาวาส ๕ 
- พระอนาคามี ๕ 
 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม
นักธรรมชั้นโท 
- ความหมายของเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ท านองเรียงความแก๎กระทู๎

ธรรม 
- หลักเกณฑ์แตํงกระทู๎ธรรม 
- หลักส าหรับอธิบายกระทู๎

ธรรม 
- รูปแบบการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
อัตตวรรค หมวดตน 
อัปปมาทวรรค หมวดไม ํ
ประมาท 
กัมมวรรค หมวดกรรม 

แก๎กระทู๎ธรรม 
- ตัวอยํางการแตํงเรียงความ

แก๎กระทู๎ธรรม 
- กระทู๎สภุาษิตที่ควรทํองจ า 

ประกอบด๎วย 
อัตตวรรค หมวดตน 
อัปปมาทวรรค หมวดไม ํ
ประมาท 
กัมมวรรค หมวดกรรม 
กิเลสวรรค หมวดกิเลส 
ขันติวรรค หมวดอดทน 
จิตตวรรค หมวดจิต 
ทานวรรค หมวดทาน 
ธัมมวรรค หมวดธรรม 
ปกิณณกวรรค หมวด 
เบ็ดเตล็ด 
ปัญญาวรรค หมวดปัญญา 

 
 



 

หน้าที่  ๓๒๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

กิเลสวรรค หมวดกิเลส 
ขันติวรรค หมวดอดทน 
จิตตวรรค หมวดจิต 
ทานวรรค หมวดทาน 
ธัมมวรรค หมวดธรรม 
ปกิณณกวรรค หมวด 
เบ็ดเตล็ด 
ปัญญาวรรค หมวดปัญญา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๓๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้พุทธประวัติ 
 ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 
สาระการเรียนรู้พุทธประวัติ, ศาสนพิธี 
 รหัส ม.๑ ส ๒๑๒๒๑, ส ๒๑๒๒๒                    ม.๒ ส ๒๒๒๒๓, ส ๒๒๒๒๔    ม.๓ ส ๒๓๒๒๕, ส ๒๓๒๒๖   
 รหัส ม.๔ ส ๓๑๒๒๑, ส ๓๑๒๒๒                    ม.๕ ส ๓๒๒๒๓, ส ๓๒๒๒๔    ม.๖ ส ๓๓๒๒๕, ส ๓๓๒๒๖ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

ศึ กษ า พุทธป ร ะ วั ติ  แล ะ  
ศาสนพิธี ดังน้ี 

---------------------------- 
บทท่ี ๑ ชมพูทวีปและ
ประชาชน  
- อาณาจักรตํางๆ 
- วรรณะ ๔ 
- ความคิดเห็น 
- ลัทธิพื้นเมือง 
- สรุปชื่อแคว๎นและชื่อ   

เมืองหลวงในครั้งพุทธกาล  
บทท่ี ๒ สักกชนบทและ  
ศากยวงศ์  
- วิธีการปกครอง 
- ศากยวงศ์  
บทท่ี ๓ พระศาสดาประสูต ิ 
- เหตุที่ประสูติทีลุ่มพินีวัน 

ศึ ก ษ า พุ ท ธ ป ร ะ วั ติ  แ ล ะ   
ศาสนพิธี ดังน้ี 
---------------------------- 
บทท่ี ๗ ส่งพระสาวกไป
ประกาศพระศาสนา  
- ยสกุลบตุรออกบวช 
- บิดามารดาออกติดตาม 
- ยสกุลบตุรส าเร็จเป็น    

พระอรหันต ์
- อุบาสิกาคูํแรก 
- สหายพระยสะ 
- ประทานอุปสมบท       

ไตรสรณคมน ์
- โปรดภัททวัคคีย ์
- โปรดชฎลิสามพี่น๎อง  
บทท่ี ๘ เสด็จกรุงราชคฤห ์
แคว้นมคธ  

ศึกษาอนุพุทธประวัติในสํวน
ประวัติของพระมหาสาวกผู๎
ได๎รับเอตทัคคะ ๔๑ องค์ และ 
ศาสนพิธี ดังนี ้

---------------------------- 
- พระอัญญาโกณฑัญญเถระ 
- พระสารีบุตรเถระ 
- พระโมคคัลลานเถระ 
- พระมหากสัสปเถระ 
- พระอนุรุทธเถระ 
- พระภัททิยเถระ 
- พระลกณุฏกภัททิยเถระ 
- พระปิณโฑลภารทวาชเถระ 
- พระปุณณมันตานียบตุร 

เถระ 
- พระมหากัจจายนเถระ 
- พระจูฬปันถกเถระ 

ศึกษาอนุพุทธประวัติ ในสํวน
ประวัติของพระมหาสาวกผู๎
ไมํ ได๎รับเอตทัคคะ ๓๙ องค์ 
และศาสนพิธี ดังนี ้

---------------------------- 
- พระวัปปเถระ 
- พระภัททิยเถระ 
- พระมหานามเถระ 
- พระอัสสชิเถระ 
- พระยสเถระ 
- พระวิมลเถระ 
- พระสุพาหเุถระ 
- พระปุณณชิเถระ 
- พระควัมปตเิถระ 
- พระนทีกัสสปเถระ 
- พระคยากสัสปเถระ 
- พระอชิตเถระ 

ศึกษาพุทธานุพุทธประวัติในสํวน
ของปริเฉทที่ ๑-๘ ดังนี ้
---------------------------- 
ปริเฉทท่ี ๑ ว่าด้วยชมพูทวีป 
- การนับถือศาสนา 
- การตั้งศากยวงศ์และ        

โกลิยวงศ ์
- เจ๎าชายสุทโธทนะทรงอภิเษก

สมรส 
- พระโพธิสตัว์จุตลิงสูํ       

พระครรภ์ของพระมารดา 
- ปัญจโกลาหล 
- ปัญจบุพพนิมิต 
- ปัญจมหาวโิลกนะ 
- พระนางสิรมิหามายาทรง

สุบินนิมิต 
- พระโพธิสตัว์ประสูต ิ

ศึกษาพุทธานุพุทธประวัติในสํวน
ของปริเฉทที่ ๙-๑๓ ดังนี ้
---------------------------- 
ปริเฉทท่ี ๙ ว่าด้วยการประทาน
ญั ต ติ จ ตุ ต ถ ก ร ร ม ว า จ า
อุปสัมปทา 
- ราธะพราหมณ์อุปสมบท 
- พระปุณณมันตานีบุตร 
ปริเฉทที่ ๑๐ ว่าด้วยการเสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์ 
- กาฬุทายีอ ามาตย์บรรลุ

อรหัตตผล 
- ฝนโบกขรพรรษตก 
- พระเจ๎าสุทโธทนะบรรลุ   

โสดาปตัตผิล 
- โปรดพระนางมหาปชาบด ี
- พระเจ๎าสุทโธทนะบรรลุ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- อภินิหารของพระมหาบุรุษ 
- อสิตดาบสเข๎าเฝูา 
- ขนานพระนาม 
- พระมารดาทิวงคต 
- ได๎ปฐมฌาน                

ในวันแรกนาขวัญ 
- ศึกษาศิลปวิทยา 
- อภิเษกสมรส 
- พระประยูรญาต ิ 
บทท่ี ๔ เสด็จออกบรรพชา  
- ปัญจวัคคีย์ออกบวช  
บทท่ี ๕ ตรัสรู ้ 
- ทรงศึกษาลัทธิของ      

สองดาบส 
- ทรงบ าเพ็ญทุกกรกิรยิา 
- อุปมา ๓ ข๎อ 
- ปัญจวัคคีย์หลีกหน ี
- ตรัสรู ๎
- เหตุการณ์จวนจะตรสัรู ๎
- ทรงชนะพญามาร  
ปฐมโพธิกาล 
บทท่ี ๖ ปฐมเทศนาและปฐม
สาวก  
- บุคคลที่เปรียบด๎วย

ดอกบัว ๔ เหลาํ 
- โปรดปญัจวัคคีย ์
- ทรงแสดงปฐมเทศนา 

- โปรดพระเจ๎าพมิพิสาร 
- ความปรารถนาของ     

พระเจ๎าพิมพสิาร ๕ 
ประการ 

- พระอัครสาวกออกบวช 
มัชฌิมโพธิกาล 
บทท่ี ๙ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ
ในมคธชนบท  
- ประทานอุปสมบทแกํ    

พระมหากสัสปะ 
- มหาจาตรุงคสันนิบาต 
- ทรงอนุญาตเสนาสนะ 
- ทรงแสดงวิธีท าปุพพเปตพล ี
- ทรงมอบให๎สงฆ์เป็นใหญํใน

การให๎อุปสมบท 
- โปรดสิงคาลมาณพ 
- มูลเหตุท าเทวตาพล ี 
บทท่ี ๑๐ เสด็จสักกชนบท  
- เสด็จนครกบลิพัสดุ ์
- ทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย ์
- โปรดพุทธบิดา 
- โปรดพระนางพิมพา 
- ราหุลกมุารบรรพชา  
บทท่ี ๑๑ เสด็จโกศลชนบท  
- อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร๎าง  

เชตวันมหาวิหาร  
ปัจฉิมโพธิกาล 

- พระมหาปันถกเถระ 
- พระสภุูติเถระ 
- พระขทริวนิยเรวตเถระ 
- พระกังขาเรวตเถระ 
- พระโสณโกฬิวิสเถระ 
- พระโสณกฏุิกัณณเถระ 
- พระสีวลีเถระ 
- พระวักกลิเถระ 
- พระราหลุเถระ 
- พระรัฐบาลเถระ 
- พระโกณฑธานเถระ 
- พระวังคีสเถระ 
- พระอุปเสนเถระ 
- พระทัพพมัลลบุตรเถระ 
- พระปิลินทวัจฉเถระ 
- พระพาหิยทารจุีริยเถระ 
- พระกุมารกสัสปเถระ 
- พระมหาโกฏฐิตเถระ 
- พระอานนทเถระ 
- พระอุรุเวลากัสสปเถระ 
- พระกาฬุทายีเถระ 
- พระพากุลเถระ 
- พระโสภิตเถระ 
- พระอุบาลเีถระ 
- พระนันทกเถระ 
- พระนันทเถระ 
- พระมหากัปปินเถระ 

- พระตสิสเมตเตยยเถระ 
- พระปุณณกเถระ 
- พระเมตตคเูถระ 
- พระโธตกเถระ 
- พระอุปสีวเถระ 
- พระนันทเถระ 
- พระเหมกเถระ 
- พระโตเทยยเถระ 
- พระกัปปเถระ 
- พระชตุกัณณีเถระ 
- พระภัทราวุธเถระ 
- พระอุทยเถระ 
- พระโปสาลเถระ 
- พระโมฆราชเถระ  
- พระปิงคิยเถระ 
- พระภคเุถระ 
- พระกิมพิลเถระ 
- พระมหาอุทายเีถระ 
- พระอุปวาณเถระ 
- พระเมฆิยเถระ 
- พระนาคิตเถระ 
- พระจุนทเถระ 
- พระยโสชเถระ 
- พระเสลเถระ 
- พระมหาปรันตปเถระ (พระ

ปุณณเถระ) 
- พระสภิยเถระ 

- สหชาติ ๗ 
- อสิตดาบสเข๎าเฝูา 
- ท านายพระลักษณะและ

ขนานพระนาม 
- พระนางสิรมิหามายาทิวงคต 
- ทรงบรรลุปฐมฌาน 
- ทรงอภิเษกสมรส 
ปริเฉทที่ ๒ ว่าด้วยการเสด็จ
ออกบรรพชาและตรัสรู้ 
- เทวทูต 
- ราหุลกมุารประสูต ิ
- ทอดพระเนตรพระราหลุกุมาร 
- เสด็จออกบรรพชา 
- พระเจ๎าพิมพสิารตรสัขอ

ปฏิญญา 
- ทรงศึกษาในส านักดาบส 
- การบ าเพ็ญทุกกรกิริยา 
- การตรสัรู ๎
ปริเฉทที่ ๓ ว่าด้วยการเสวย
วิมุตติสุข 
- สัตตมหาสถาน 
- พรหมอาราธนา 
- อายุสังขาราธิษฐาน 
- แสดงธัมมจักกัปปวัตนสตูร 
ปริเฉทท่ี ๔ ว่าด้วยการประทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทา 
- ปัญจวัคคีย์อุปสมบท 

อนาคามีผล 
- โปรดพระนางพิมพา 
- นันทกุมารอุปสมบท 
- ราหุลกมุารบรรพชา 
ปริเฉทที่ ๑๑ ว่าด้วยพระราช
กุมารแห่งศากยวงศ์ออกผนวช 
- พระราชกุมารแหํงศากยวงศ์

ออกผนวช 
- พระเทวทัตท าอนันตริยกรรม 
- แผนลอบปลงพระชนม ์
- พระเทวทัตถูกธรณีสูบ 
ปริ เ ฉทที่  ๑๒  ว่ า ด้ วยพร ะ   
โสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาล 
- ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ 
- ประวัติพระรัฐบาลเถระ 
ปริเฉทที่ ๑๓ ว่าด้วยการโปรด
พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา 
และเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
- โปรดพระเจ๎าสุทโธทนะ

มหาราช 
- พระเจ๎าสุทโธทนะบรรลุ

อรหัตตผล 
- พระพุทธบิดานิพพาน 
- การถวายพระเพลิงพระบรม

ศพพระเจ๎าสุทโธทนะ 
- พระนางมหาปชาบดผีนวช

เป็นภิกษุณ ี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0


 

หน้าที่  ๓๓๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- ปฐมสาวก 
- ทรงแสดง              

อนัตตลักขณสตูร  
ศึกษาศาสนพิธี ดังน้ี 
- เหตุเกดิศาสนพิธ ี
- ประเภทของศาสนพิธี  
หมวดที ่๑ กุศลพิธ ี 
๑. พิธีแสดงตนเป็น       

พุทธมามกะ  
- เหตุผลและโอกาสในการ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ระเบียบพิธีในการแสดงตน

เป็นพุทธมามกะ  
๒. พิธีรักษาอุโบสถศีล 
- อุโบสถของคฤหัสถ์มี ๒ 

อยําง 
- ค าสมาทานอุโบสถศลี 
๓. พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 
หมวดที ่๒ บุญพิธี  
- การประกอบพิธีท าบุญ

งานมงคล 
- วิธีการจัดและถวายข๎าว

บูชาพระพุทธ 
- การประกอบพิธีท าบุญ

งานอวมงคล  

บทท่ี ๑๒ ทรงปลงอายุสังขาร  
- เหตุแผํนดินไหว ๘ ประการ 
- สถานท่ีทรงท านิมิตโอภาส 

๑๖ ต าบล 
- ประทานพระโอวาทแกํ

พระภิกษุสงฆ ์
- ทรงพระประชวร 
- ตรัสถึงทานนายจุนทะ 
- เสด็จกรุงกุสินารา 
- ทรงปรารภสักการบูชา 
- ทรงแสดงความเป็นไป   

แหํงเทวดา 
- สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
- อาการที่ภิกษุจะพึงปฏิบตัิ 

ในสตร ี
- วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ 
- ถูปารหบุคคล ๔ 
- ประทานโอวาทแกํ       

พระอานนท์ 
- ตรัสสรรเสรญิพระอานนท์ 
- ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา 
- ตรัสให๎แจ๎งขําวการ

ปรินิพพานแกํมัลลกษัตรยิ ์
- โปรดสุภัททปริพพาชก 
- ประทานโอวาทแกํภิกษุสงฆ ์
- ปัจฉิมโอวาท 
- ปรินิพพาน 

- พระสาคตเถระ 
- พระราธเถระ 
- พระโมฆราชเถระ 
ศึกษาศาสนพิธี ดังน้ี 
หมวดที ่๑ กุศลพิธ ี 
- พิธีเข๎าพรรษา 
- พิธีถือนิสสัย 
- พิธีท าสามีจิกรรม 
- พิธีท าวัตรสวดมนต ์
- พิธีกรรมวันธรรมสวนะ 
- พิธีท าสังฆอุโบสถ 
- พิธีออกพรรษา 
หมวดที ่๒ บุญพิธี  
- พิธีท าบุญตักบาตรเทโว

โรหณะ 
- พิธีเจริญพระพุทธมนต ์
- พิธีสวดพระพุทธมนต ์
- พิธีสวดพระอภิธรรม 
- พิธีสวดมาติกา 
- พิธีสวดแจง 
- พิธีสวดถวายพรพระ 
- พิธีอนุโมทนากรณตีํางๆ 
- พิธีแสดงพระธรรมเทศนา 
 
 
 
 

- พระนาลกเถระ 
- พระองคุลิมาลเถระ 
ศึกษาศาสนพิธี ดังน้ี 
หมวดที ่๓ ทานพิธี 
- พิธีถวายสังฆทาน 
- พิธีถวายสลากภัต 
- พิธีตักบาตรข๎าวสาร 
- พิธีตักบาตรน้ าผึ้ง 
- พิธีถวายเสนาสนะกุฏี วิหาร 
- พิธีถวายศาลาโรงธรรม 
- พิธีถวายผ๎าสสัสิกสาฎก 
- พิธีถวายผ๎าจ าน าพรรษา 
- พิธีถวายผ๎าอัจเจกจีวร 
- พิธีทอดผ๎าปุา 
- พิธีถวายผ๎ากฐิน 
- พิธีถวายธูปเทียนดอกไม ๎
- พิธีลอยกระทง 
- พิธีถวายธงเพื่อบูชา 
- พิธีถวายเวจกุฏ ี
- พิธีถวายสะพาน 
- พิธีถวายปราสาทผึ้ง 
- พิธีถวายโรงอุโบสถ 
- พิธีถวายยานพาหนะ 
- พิธีถวายคัมภีร์พระไตรปฎิก 
- พิธีถวายคัมภีร์พระธรรม 
หมวดที่ ๔ ปกิณณกะ 
- วิธีสวดมนตไ์หว๎พระของ

- ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 
- ยสกุลบตุรอุปสมบท 
- อุบาสกคนแรกใน

พระพุทธศาสนา 
- อุบาสิกาคูํแรกใน

พระพุทธศาสนา 
- สหายของพระยสะออกบวช 
ปริเฉทท่ี ๕ ว่าด้วยการประกาศ
พระศาสนา 
- สํงพระสาวกไปประกาศ

พระพุทธศาสนา 
- โปรดภัททวัคคีย ์
- โปรดชฎลิสามพี่น๎อง 
- พระเจ๎าพิมพสิารบรรลุ   

โสดาปตัตผิล 
ปริเฉทที่  ๖ ว่าด้วยพระอัคร
สาวก 
- ประวัติพระสารีบุตรเถระ 
- ประวัติพระโมคคัลลานเถระ 
ปริเฉทที่ ๗ พระมหากัสสปะ
และพระมหากัจจายนะ 
- ประวัติพระมหากสัสปเถระ 
- ประวัติพระมหากจัจายนเถระ 
ปริเฉทที่ ๘ ว่าด้วยการโปรด
มาณพ ๑๖ คน 
- ประวัติมาณพ ๑๖ คน 
- ต าแหนํงเอตทัคคะ 

- ครุธรรม ๘ 
- พระนางพิมพาผนวชเป็น

ภิกษุณ ี
- ยมกปาฏิหาริย ์
- นิครนถ์นาฏบุตรเหาะไมํขึ้น 
- พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะ

ไปเอาบาตร 
- พวกเดียรดยี์ท๎าส าแดงฤทธ์ิ 
- ทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ ์
- โปรดพระพุทธมารดา 
- พระพุทธองค์เสด็จจาก

ดาวดึงส ์
เหตุการณ์ก่อนพุทธปรินิพพาน 
- ทรงปรารภชราธรรม 
- ทรงปลงอายุสังขาร 
- บิณฑบาตครั้งสดุท๎าย 
- สังเวชนียสถาน ๔ 
- สาวกองค์สุดท๎าย 
- เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
- อัญเชิญพระบรมศพออกจาก 

 พระนคร 
- ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
- แบํงพระบรมสารรีิกธาต ุ
- สัมมาสัมพุทธเจดีย ์
เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 
- การสังคายนาพระธรรมวินัย 
- ความเป็นมาของการ 



 

หน้าที่  ๓๓๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- ผู๎แสดงสังเวคกถา 
อปรกาล 
บทท่ี ๑๓ ถวายพระเพลิง  
พุทธสรรีะ  
- แบํงพระบรมสารรีิกธาต ุ
- ประเภทแหํงพระสถูปเจดยี ์
- การท าสังคายนา 
ศึกษาศาสนพิธี  
หมวดที ่๓ ทานพิธี  
- ทานแบํงตามกาลเวลาที่

ถวายมี ๒ อยําง 
- การถวายทาน ๒ อยําง 
- ค าถวายสังฆทาน (ประเภท

ทั่วไป)  
- ค าถวายสังฆทาน (ประเภท

มตกภัต อุทิศผู๎ตาย)  
หมวดที ่๔ ปกิณณกพิธี  
๑. วิธีแสดงความเคารพ 
๒. วิธีประเคนของพระ 
๓. วิธีท าหนังสืออาราธนาและ 

ท าใบปวารณาถวายปจัจัย 
- ตัวอยํางฎีกาอาราธนา 
- ตัวอยํางใบปวารณาถวาย

จตุปัจจัย 
๔. วิธีอาราธนาศลี อาราธนา 

พระปรติร และอาราธนา 
ธรรม  

นักเรียน 
- วิธีไหว๎ครูของนักเรียน 
- วิธีจับด๎ายสายสญิจน ์
- วิธีบังสุกุลเป็น 
- วิธีบอกศักราช 

- ค าถามและวิสัชนาใน    
โสฬสมาณพปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 

    สังคายนา 
- สังคายนาครั้งที่ ๑ 
- สังคายนาครั้งที่ ๒ 
- สังคายนาครั้งที่ ๓ 
- การสํงสมณทตูไปประกาศ 
    พระศาสนา 
- อันตรธาน 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๓๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- วิธีอาราธนา 
- หลักการอาราธนา 
- ค าอาราธนาศลี ๕ 
- ค าอาราธนาพระปริตร 
- ค าอาราธนาธรรม  

๕. วิธีกรวดน้ า  
- ค ากรวดน้ าแบบสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่  ๓๓๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้วินัย 
 ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

สาระการเรียนรู้วินัย, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
รหัส  ม.๑ ส ๒๑๒๓๑, ส ๒๑๒๓๒   ม.๒ ส ๒๒๒๓๓, ส ๒๒๒๓๔   ม.๓ ส ๒๓๒๓๕, ส ๒๓๒๓๖   
รหัส  ม.๔ ส ๓๑๒๓๑, ส ๓๑๒๓๒   ม.๕ ส ๓๒๒๓๓, ส ๓๒๒๓๔   ม.๖ ส ๓๓๒๓๕, ส ๓๓๒๓๖ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ 
(วินัยมุขเล่ม ๑) ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที ่๑ อุปสัมปทา  
- วิธีอุปสมบท 
- วิธีการอุปสมบทด๎วยญัตติ

จตุตถกรรม 
- อนุศาสน์ ๘ อยําง 
- สิกขา ๓ 
- สงฆ์มี ๒ ประเภท 
- อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา (การ

บวชภิกษุณ)ี  
กัณฑ์ที ่๒ พระวินัย 
- การบัญญตัิพระวินยั 
- อาบัติ 
- ประเภทของอาบัติ 
- สมุฏฐานแหํงอาบัต ิ
- อาบัติเพํงโดยเจตนา ๒ อยําง 
- โทษของอาบัติ 
- อาการที่ต๎องอาบัติ ๖ อยําง 

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัยบัญญัติ 
(วินัยมุขเล่ม ๑) ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที ่๖ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ 
๓๐ 
- จีวรวรรคที่ ๑ (หมวดวําด๎วย

จีวร) 
- โกสิยวรรคที่ ๒ (หมวดวํา

ด๎วยสันถัต) 
- ปัตตวรรคที่ ๓ (หมวดวําด๎วย

บาตร) 
กัณฑ์ที ่๗ ปาจิตตีย์ ๙๒ 
- มุสาวาทวรรค หมวดวําด๎วย

พูดปด 
- ภูตคามวรรค หมวดวําด๎วย

การพรากภตูคาม 
- โอวาทวรรค หมวดวําด๎วย

เรื่องสั่งสอนภิกษณุ ี
- โภชนวรรค หมวดวําด๎วยการ

ฉันอาหาร 

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัย
บัญญัติ (วินัยมุขเล่ม ๒) ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที่ ๑๑ กายบริหาร 
- อธิบายกายบริหาร          

ทั้ง ๑๔ ข๎อ 
กัณฑ์ที่ ๑๒ บรขิารอุปโภค 
๑. จีวร 
๒. บาตร 
๓. เครื่องอุปโภค 
๔. เครื่องเสนาสนะ 
กัณฑ์ที่ ๑๓ นิสสัย 
- มูลเหตุที่ทรงอนุญาตใหม๎ี

อุปัชฌาย์อาจารย ์
- วิธีถือพระอุปัชฌาย ์
- วิธีประณามและถอน

ประณาม 
- การถือภิกษุอื่นเป็นอาจารย ์
- นิสสัยมุตตกะ 
กัณฑ์ที่ ๑๔ วัตร 

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัย
บัญญัติ (วินัยมุขเล่ม ๒) ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที่ ๑๗ อุโบสถ ปวารณา 
- อุโบสถ 
- สังฆอุโบสถ 
- ปาริสุทธิอุโบสถ 
- ปวารณา 
- สังฆปวารณา 
- คณปวารณา 
- ปุคคลปวารณา 
กัณฑ์ที่ ๑๘ อุปปถกริิยา 
- อนาจาร 
- ปาปสมาจาร 
- อเนสนา 
กัณฑ์ที่ ๑๙ กาลกิ ๔ 
- ยาวกาลิก 
- กัปปิยภูมิ ๔ ชนิด 
- ยามกาลิก 
- สัตตาหกาลิก 

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัย
บัญญัติ (วินัยมุขเล่ม ๓) และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที่ ๒๓ สังฆกรรม 
- มูลเหตุเกิดสังฆกรรม 
- ค าสวดในการท าสังฆกรรม 
- สังฆกรรม ๔ 
- ก าหนดจ านวนสงฆ์ท า       

สังฆกรรม (การกสงฆ์) 
- ภิกษุผู๎ควรแกํกรรม 
- คุณสมบัติของภิกษุผูเ๎ข๎า

กรรม 
- เหตุให๎สังฆกรรมวิบัต ิ
- อักขรวิธีในการสวด 
- ลักษณะกรรมวาจาวิบัต ิ
- การสวดทีไ่มํถือวํา

กรรมวาจาวิบัต ิ
กัณฑ์ที่ ๒๔ สีมา 
- สีมา 

ศึกษาปฐมเหตุพระวินัย
บัญญัติ (วินัยมุขเล่ม ๓) และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง และมติมหา
เถรสมาคม ดังน้ี 
---------------------------- 
กัณฑ์ที่ ๒๘ วิธีระงับ 
วิวาทาธิกรณ์ 
- วิวาทาธิกรณ์ ๑๘ 
- ประเภทแหํงวิวาทาธิกรณ ์
- กรณีวิวาทาธิกรณ ์
- ทางปูองกันวิวาทาธิกรณ์ 
- วิธีระงับวิวาทาธิกรณ ์
กัณฑ์ที่ ๒๙ วิธีระงับ 
อนุวาทาธิกรณ์ 
- ประเภทแหํงการโจท 
- เรื่องมีมลูเป็นองค์แหํงการโจท 
- องค์ประกอบแหํงอรรถคดีที่

ควรโจท 
- คุณสมบัติของการโจท 



 

หน้าที่  ๓๓๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- หลักการปฏิบัติในการออก
จากอาบัต ิ

- อาการที่ทรงบัญญตัิ     พระ
วินัย 

- อานิสงส์แหํงการปฏิบัติตาม
พระวินัย 

- จุดมุํงหมายของการบัญญตัิ
พระวินัย ๘ อยําง 

- ประโยชน์ของการบญัญัติพระ
วินัย 

- มังสะ (เนื้อ) ๑๐ อยําง ท่ีห๎าม
ภิกษุฉัน 

- วินัย ๒ ประเภท 
กัณฑ์ที ่๓ สกิขาบท 
- สิกขาบทที่มาใน          พระ

ปาฏิโมกข ์
- การปรับอาบตัิ ๒ อยําง 
- อุทเทส 
- อันตราย ๑๐ 
กัณฑ์ที ่๔ ปาราชิก ๔ 
- ปาราชิก ๔ 
- อาการที่ปรับอาบัตริองลงมา 
- องค์แหํงการเสพเมถุน ๒ 

อยําง 
- อาการที่ไมตํ๎องอาบัต ิ
- อวหาร ๑๓ 
- การปรับอาบตั ิ

- อเจลกวรรค หมวดวําด๎วย
นักบวชนอกศาสนา 

- สุราปานวรรค หมวดวําด๎วย
ดื่มน้ าเมา 

- สัปปาณวรรค หมวดวําด๎วย
ฉันน้ ามีตัวสตัว ์

- สหธรรมิกวรรค หมวดวําด๎วย
สหธรรมิก 

- รตนวรรค หมวดวําด๎วย
รัตนะ 

กัณฑ์ที่ ๘ ปาฏิเทสนียะ ๔ 
และเสขิยวัตร ๗๕  
- ปาฏิเทสนยีะ ๔ 
- เสขิยวัตร ๗๕ 
- สารูปหมวดที่ ๑ 
- โภชนปฏิสังยตุหมวดที่ ๒ 
- ธัมมเทสนาปฏิสังยตุหมวดที่ 

๓ 
- ปกิณณกะหมวดที่ ๔ 
กัณฑ์ที ่๙ อธิกรณสมถะ ๗  
- อธิกรณ์ ๔ 
- อธิกรณสมถะ ๗ 
- วิธีระงับอธิกรณ ์
กัณฑ์ที ่๑๐ มาตรา 
๑. มาตราเวลา 
๒. มาตราวัด 
๓. มาตราตวง 

๑. กิจวัตร 
๒. จริยาวัตร 
๓. วิธีวัตร 
กัณฑ์ที่ ๑๕ คารวะ 
- วิธีแสดงความเคารพ 
- การแสดงความเคารพ    ทาง

วาจา 
- การแสดงความเคารพ    ทาง

กาย 
- ธรรมเนยีมการแสดงความ

เคารพอ่ืนๆ 
กัณฑ์ที่ ๑๖ จ าพรรษา 
- พิธีจ าพรรษา 
- ค าอธิษฐาน 
- การเข๎าจ าน าพรรษาขณะ

เดินทางไปกับพวกโคตําง เป็น
ต๎น 

- ห๎ามตั้งกติกาอันไมํเป็นธรรม
ระหวํางเข๎าพรรษา 

- สัตตาหกรณียะ 
- อานิสงส์ของการเข๎าพรรษา 
 
 

- ยาวชีวิก 
- กาลิกระคนกัน 
กัณฑ์ที่ ๒๐ ภัณฑะต่าง
เจ้าของ 
- ของสงฆ์ 
- ของเจดีย ์
- ของบุคคล 
- การปลงบริขาร 
กัณฑ์ที่ ๒๑ วินัยกรรม 
- วิธีแสดงอาบัต ิ
- อธิษฐาน 
- เหตุขาดอธิษฐาน 
- วิกัป 
กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณณกะ 
- มหาปเทส ๔ 
- พระพุทธานุญาตพิเศษ 
- ขออารักขา 
- วิบัติ ๔ 
- อโคจร 

- พัทธสีมา 
- นิมิต 
- ขั้นตอนในการผูกพัทธสีมา 
- ขนาดของสีมา 
- เหตุที่ท าให๎สีมาวิบัต ิ
- ชนิดของพัทธสีมา 
- ประโยชน์ของการสมมติสมีา

สองช้ัน 
- อพัทธสีมา 
- สีมาสังกระ 
กัณฑ์ที่ ๒๕ สมมติเจ้าหน้าท่ี
ท าการสงฆ ์
- เจ๎าหน๎าท่ีท าการสงฆ ์
- คุณสมบัตภิิกษุผู๎เป็น

เจ๎าหน๎าท่ีท าการสงฆ ์
- ประเภทของเจ๎าหน๎าท่ี         

ท าการสงฆ ์
กัณฑ์ที่ ๒๖ กฐิน 
- การกรานกฐิน 
- ผ๎าที่ควรใช๎เป็นผ๎ากฐิน 
- ผ๎าที่ไมคํวรใช๎เป็นผ๎ากฐิน 
- จ านวนสงฆ์ผู๎ใหผ๎๎ากฐิน 
- คุณสมบัติของภิกษุผูค๎วร

กรานกฐิน 
- สงฆ์ควรใหผ๎๎ากฐินแกํใคร 
กัณฑ์ที่ ๒๗ บรรพชาและ
อุปสมบท 

- ลักษณะของการโจท 
- วินิจฉัยอธิกรณ ์
- คุณลักษณะของภิกษุผูเ๎ข๎าสูํที่

วินิจฉัย 
- ค าขอโอกาสของโจทก์ตํอ

จ าเลย 
- ลักษณะของภิกษผุู๎ไมํควรให๎

ขอท าโอกาส 
- คุณสมบัติของภิกษุผู๎พิจารณา

คด ี
- ข๎อที่ห๎ามไมํให๎ถาม 
- วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ ์
- ลักษณะค าพยานท่ีควรฟังได๎

หรือฟังไมํได ๎
- การสืบพยานและการซักถาม

พยาน 
- การซักพยาน 
- ข๎อพิจารณาและสันนิษฐาน

ของสงฆ์ 
- ทิฏฐาวิกัมม์อันชอบแกํ

ระเบียบ 
- ตัสสปาปิยสิกา ๒ นัย 
- ถ๎อยค าที่รับฟังโดยฐานเป็น

โจทไมไํด ๎
- อธิกรณ์ที่อุทธรณไ์ด๎และไมไํด๎ 
- การระงับอนุวาทาธิกรณ์โดย

ไมํต๎องพิจารณา 



 

หน้าที่  ๓๓๗ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

- องค์แหํงการลักทรัพย ์
- อาการที่ไมตํ๎องอาบัต ิ
- องค์แหํงการฆํา 
- อาการที่ไมตํ๎องอาบัต ิ
- องค์แหํงการอวด         อุตต

ริมนุสสธรรม 
กัณฑ์ที ่๕ สังฆาทิเสส ๑๓ 
- สังฆาทิเสส ๑๓ 
- อนิยต ๒ 
- ที่ลับ ๒ อยําง 
- วิธีปรับอาบัต ิ

๔. มาตราช่ัง 
๕. มาตรารูปยิะ 

- การบวชในสมัยพุทธกาล 
- การบรรพชาเป็นสามเณร 
- ค าบอกภัณฑูกรรม 
- การบรรพชา 
- การอุปสมบท 
- องค์ก าหนดความถูกต๎องใน

การอุปสมบท 
- บุรพกิจแหํงอุปสมบท 
- มัชฌิมกิจแหํงอุปสมบท 
- ปัจฉิมกิจแหํงอุปสมบท 
 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
- ข๎อควรรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ๎ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

- หมวด ๑ สมเด็จ
พระสังฆราช 

- หมวด ๒ มหาเถรสมาคม 
- หมวด ๓ การปกครอง        

คณะสงฆ ์
- หมวด ๔ นิคคหกรรมและ

- โทษของอนุวาทาธิกรณ์ 
- คุณสมบัติของโจทก์และ

จ าเลย 
กัณฑ์ที่ ๓๐ วิธีระงับ 
อาปัตตาธิกรณ์ 
- ประเภทของอาบตัิ 
- วิธีระงับครุกาบัต ิ
- จ านวนสงฆ์ผู๎ท ากรรม 
- วุฏฐานวิธีส าหรับอาบัติที่ไมํได๎

ปิด 
- รัตตเิฉทของผู๎ภิกษุผู๎ประพฤติ

มานัต 
- ข๎อห๎ามของมานัตตจาริกภิกษุ 
- วัตรส าหรับมานัตตจาริกภิกษ ุ
- วุฏฐานวิธีส าหรับอาบัติที่ปิด 
- ปริวาส ๓ 
- วุฏฐานวิธีส าหรับอันตราบตั ิ
- ภิกษุผู๎ควรกลับประพฤติ     

วุฏฐานวิธีใหม ํ
- วิธีระงับลหุกาบตัิด๎วย         

ติณวัตถารกวินัย 
กัณฑ์ที่ ๓๑ กิจจาธิกรณ์และวิธี
ระงับด้วยนิคคหะ 
- กิจจาธิกรณ ์
- นิคคหกรรม 
- นิคคหกรรมส าหรับลงโทษ

แกํภิกษุ 



 

หน้าที่  ๓๓๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

การสละสมณเพศ 
- หมวดที่ ๕ วัด 
- หมวดที่ ๖ ศาสนสมบัต ิ
- หมวดที่ ๗ บทก าหนดโทษ 
- หมวดที่ ๘ เบด็เตล็ด  

- ขั้นตอนการลงนิคคหกรรม 
- ภิกษุผู๎ถูกลงนิคคหกรรมต๎อง

ประพฤติวัตร 
- ขั้นตอนการระงับ

นิคคหกรรม 
- ลักษณะการระงับ

นิคคหกรรม 
- การลงนิคคหกรรมแกํ

คฤหัสถ ์
- วิธีคว่ าบาตร 
- วิธีหงายบาตร 
- คุณธรรมของสงฆผ์ู๎ท ากรรม 
กัณฑ์ที่ ๓๒ สังฆเภท และ        
สังฆสามัคคี 
- บุคคลผู๎ท าสังฆเภท 
- บุคคลผู๎ท าสังฆเภทไมไํด ๎
- เหตุที่ท าให๎สงฆ์แตกกัน 
- ลักษณะการแตกแหํงสงฆ ์
- ลักษณะสังฆเภทและสังฆราชี 
- ทางที่จะเกิดสังฆสามัคค ี
- การท าสังฆสามัคค ี
กัณฑ์ที่ ๓๓ ปกิณณกะ 

๑. การลาสิกขา 
๒. นาสนา 
๓. ทัณฑกรรม 
๔. ประณาม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 



 

หน้าที่  ๓๓๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
เนื้อหานักธรรมช้ันตรี  เนื้อหานักธรรมช้ันโท  เนื้อหานักธรรมช้ันเอก  

ค าสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่
เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
- พระราชบัญญัติการศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓  

- กฎกระทรวงวําด๎วยสิทธิการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
สถาบันพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ประกาศมหาเถรสมาคมวํา
ด๎วยโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

- ค าสั่งมหาเถรสมาคม 
- ประกาศคณะกรรมการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

- ค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

- ระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหํงชาต ิ

- ฯลฯ 
 



 

หน้าที่  ๓๔๐ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 
สาระการเรียนรู้ภาษาบาลี 
รหัส   ม.๑ บ ๒๑๒๐๑  บ ๒๑๒๐๒ ม.๒  บ ๒๒๒๐๓  บ ๒๒๒๐๔ ม.๓  บ ๒๓๒๐๕  บ ๒๓๒๐๖ 
รหัส  ม.๔ บ ๓๑๒๐๑  บ ๓๑๒๐๒ ม.๕  บ ๓๒๒๐๓  บ ๓๒๒๐๔ ม.๖  บ ๓๓๒๐๕  บ ๓๓๒๐๖ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับบาลี
ไวยากรณ์ 
- ประวัติความเป็นมาของภาษา

บาล ี
- ความหมายของค าวํา “บาลี

ไวยากรณ”์ 
- รากศัพท์ของค าวํา “บาลี” 
- รากศัพท์ของค าวํา 

“ไวยากรณ”์ 
- การแบํงหมวดบาลีไวยากรณ ์
นามศัพท์ 
- โครงสร๎างของนามศัพท์ 
- ความหมายของนามศัพท์ 
- นามนาม 
- คุณนาม 

อาขยาต 
- ความหมายของอาขยาต 
- เครื่องปรุงของอาขยาต 
- สํวนประกอบท่ีส าคัญของ

อาขยาต 
วิภัตติ 
- ความหมายของวิภตัต ิ
- การแบํงหมวดวิภตัต ิ
- ความหมายของช่ือวิภัตต ิ
- วิธีสังเกตวิภัตต ิ
- วิภัตติและการเปลีย่นแปลง 
- อาคมในอาขยาต 
กาล, บท, วจนะ, บุรุษ 
กาล 
- ความหมายของกาล 

สมาส 
- ความหมายของสมาส 
- วิเคราะหค์ าวํา “สมาส” 
- ลักษณะรูปวิเคราะห์แหํง

สมาส 
- ประโยชน์ของสมาส 
- ประเภทของสมาส 
สมาสว่าโดยชื่อ :  
๑. กัมมธารยสมาส  
- วิเสสนบุพพบท 
- วิเสสนตุตรบท 
- วิเสสโนภยบท 
- วิเสสโนปมบท 
- สัมภาวนบุพพบท 
- อวธารณบุพพบท 

อักขรวิธี : สมัญญาภิธาน 
- อักขรวิธี ภาคที่ ๑      

สมัญญาภิธาน 
- ความหมายของค าวํา 

“อักขระ” 
- ประเภทของอักขระ 
- สระ 
- ประเภทของสระ 
- พยัญชนะ 
- ประเภทของพยัญชนะ 
- ฐานกรณ์ของอักขระ 
- เสียงอักขระ 
- พยัญชนะสังโยค 
- อัฑฒสระ 
อักขรวิธี : สนธิ สระสนธ ิ

อาขยาต 
- ความหมายของอาขยาต 
- เครื่องปรุงของอาขยาต 
- สํวนประกอบท่ีส าคัญของ

อาขยาต 
วิภัตติ 
- ความหมายของวิภตัต ิ
- การแบํงหมวดวิภตัต ิ
- ความหมายของช่ือวิภัตต ิ
- วิธีสังเกตวิภัตต ิ
- วิภัตติและการเปลีย่นแปลง 
- อาคมในอาขยาต 
กาล, บท, วจนะ, บุรุษ 
กาล 
- ความหมายของกาล 

สมาส 
- ความหมายของสมาส 
- วิเคราะหค์ าวํา “สมาส” 
- ลักษณะรูปวิเคราะห์แหํง

สมาส 
- ประโยชน์ของสมาส 
- ประเภทของสมาส 
สมาสว่าโดยชื่อ :    
๑. กัมมธารยสมาส 
- วิเสสนบุพพบท 
- วิเสสนตุตรบท 
- วิเสสโนภยบท 
- วิเสสโนปมบท 
- สัมภาวนบุพพบท 
- อวธารณบุพพบท 



 

หน้าที่  ๓๔๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
- สัพพนาม 
ลิงค์ วจนะ วิภัตติ 
- ลิงค์ 
- วจนะ 
- วิภัตต ิ
อายตนิบาตและการันต์ 
- อายตนิบาต 
- การันต ์
การแจก อ, อิ, อี, อุ, อู การันต์
ในปุงลิงค์ 
- อ การันต์ในปุงลิงค์ 
- อิ การันต์ในปุงลิงค์ 
- อี การันต์ในปุงลิงค์ 
- อุ การันต์ในปุงลิงค์ 
- อู การันต์ในปุงลิงค์ 
การแจก อา, อิ, อี, อุ, อู 
การันต์ในอิตถีลิงค์ 
- อา การันต์ในอิตถีลิงค ์
- อิ การันต์ในอิตถีลิงค ์
- อี การันต์ในอิตถีลิงค ์
- อุ การันต์ในอิตถีลิงค ์
- อู การันต์ในอิตถีลิงค ์
การแจก อ, อิ, อุ การันต์ใน
นปุงสกลิงค์ 
- อ การันต์ในนปุงสกลิงค ์

- ประเภทของกาล 
- วิธีสังเกตกาล 
บท 
- ความหมายของบท 
- ประเภทของบท 
- ประโยชน์ของบท 
วจนะ 
- ความหมายของวจนะ 
- ประเภทของวจนะ 
- ความแตกตํางระหวํางวจนะ

นามและวจนะอาขยาต 
- วิธีใช๎วจนะ 
บุรุษ 
- ความหมายของบุรุษ 
- ประเภทของบุรุษ 
- ความแตกตํางระหวํางบุรุษ

นามกับบุรุษอาขยาต 
- วิธีใช๎บุรุษ 
- วิธีสังเกตบุรุษ 
ธาตุ 
- ความหมายของธาต ุ
- วิธีสังเกตธาต ุ
- ธาตุ ๘ หมวด 
- การเปลีย่นแปลงของธาตุใน

หมวดตํางๆ 

สมาสว่าโดยชื่อ :  
๒. ทิคุสมาส 
- สมาหารทิค ุ
- อสมาหารทิค ุ
สมาสว่าโดยชื่อ :  
๓. ตัปปุริสสมาส 
- ทุติยาตัปปรุิสะ 
- ตติยาตัปปุรสิะ 
- จตุตถีตัปปรุิสะ 
- ปัญจมีตัปปุรสิะ 
- ฉัฏฐีตัปปุรสิะ 
- สัตตมีตัปปรุิสะ 
สมาสว่าโดยชื่อ :  
๔. ทวันทวสมาส 
- สมาหารทวันทวะ 
- อสมาหารทวันทวะ 
สมาสว่าโดยชื่อ :  
๕. อัพยยีภาวสมาส 
- อุปสัคคบุพพกะ 
- นิปาตบุพพกะ 
สมาสว่าโดยชื่อ :  
๖. พหุพพิหิสมาส 
- ทุติยาพหุพพิห ิ
- ตติยาพหุพพิห ิ
- จตุตถีพหุพพิห ิ

- สนธ ิ
- ความหมายของสนธ ิ
- ประโยชน์ของสนธ ิ
- ประเภทของสนธ ิ
- สระสนธ ิ
พยัญชนะสนธิ นิคคหิตสนธิ 
- พยัญชนะสนธ ิ
- นิคคหิตสนธ ิ
หลักการแปลมคธเป็นไทยและ
การแปลไทยเป็นมคธตาม
โครงสร้ างของประโยค ๘ 
ส่วนประกอบ ดังน้ี 
- การแปลอาลปนะ 
- การแปลนิบาตต๎นข๎อความ 

หรือกาลสัตตม ี
- การแปลประธาน 
- การแปลบทที่เนื่องด๎วย

ประธาน 
- การแปลกริิยาในระหวํางและ

ประโยคแทรก 
- การแปลบทที่เนื่องด๎วยกริิยา

ในระหวําง และบทท่ีเนื่องด๎วย
ประโยคแทรก 

- การแปลกริิยาคุมพากย ์
- การแปลบทที่เนื่องด๎วยกริิยา

- ประเภทของกาล 
- วิธีสังเกตกาล 
บท 
- ความหมายของบท 
- ประเภทของบท 
- ประโยชน์ของบท 
วจนะ 
- ความหมายของวจนะ 
- ประเภทของวจนะ 
- ความแตกตํางระหวํางวจนะ

นามและวจนะอาขยาต 
- วิธีใช๎วจนะ 
บุรุษ 
- ความหมายของบุรุษ 
- ประเภทของบุรุษ 
- ความแตกตํางระหวํางบุรุษ

นามกับบุรุษอาขยาต 
- วิธีใช๎บุรุษ 
- วิธีสังเกตบุรุษ 
ธาตุ 
- ความหมายของธาต ุ
- วิธีสังเกตธาต ุ
- ธาตุ ๘ หมวด 
- การเปลีย่นแปลงของธาตุใน

หมวดตํางๆ 

๒. ทิคุสมาส 
- สมาหารทิค ุ
- อสมาหารทิค ุ
๓. ตัปปุริสสมาส 
- ทุติยาตัปปรุิสะ 
- ตติยาตัปปุรสิะ 
- จตุตถีตัปปรุิสะ 
- ปัญจมีตัปปุรสิะ 
- ฉัฏฐีตัปปุรสิะ 
- สัตตมีตัปปรุิสะ 
๔. ทวันทวสมาส 
- สมาหารทวันทวะ 
- อสมาหารทวันทวะ 
๕. อัพยยีภาวสมาส 
- อุปสัคคบุพพกะ 
- นิปาตบุพพกะ 
๖. พหุพพิหิสมาส 
- ทุติยาพหุพพิห ิ
- ตติยาพหุพพิห ิ
- จตุตถีพหุพพิห ิ
- ปัญจมีพหุพพิห ิ
- ฉัฏฐีพหุพพิห ิ
- สัตตมีพหุพพิห ิ
สมาสท้อง 
- สมาสท๎อง 



 

หน้าที่  ๓๔๒ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
- อิ การันต์ในนปุงสกลิงค ์
- อุ การันต์ในนปุงสกลิงค ์
กติปยศัพท์  
- กติปยศัพท์ 
- อตฺต 
- พฺรหฺม 
- ราช 
- ภควนฺต ุ
- อรหนฺต 
- ภวนฺต 
- สตฺถ ุ
- ปิตุ 
- มาต ุ
- มน 
- กมฺม 
- โค 
- ศัพท์พิเศษ 
สังขยา : ปกติสังขยา 
- ความหมายของค าวํา 

“สังขยา” 
- ประเภทของสังขยา 
- เอก ศัพท์ 
- ทฺวิ ศัพท์ 
- ติ ศัพท์ 
- จตุ ศัพท์ 

- ธาตุ ๒ 
- วิธีสังเกตธาตุ ๒ 
- ธาตุกลับความหมาย 
- ศัพท์พิเศษท่ีใช๎น าหน๎ากิริยา 
- กิริยาศัพท์ท่ีใช๎ดุจคุณ 
- อสฺ ธาต ุ
วาจกและปจัจัย 
วาจก 
- ความหมายของวาจก 
- ประเภทของวาจก 
- วิธีสลับวาจก 
- ความส าคญัของวาจก 
ปัจจัย 
- ความหมายของปัจจยั 
- วิธีใช๎ปัจจัย 
- ประเภทของปัจจัย 
- วิธีลงและเปลี่ยนแปลงปัจจัย

ในวาจก 
- ปัจจัยพิเศษ-อัพภาส 

ค าแปลของ ข, ฉ, ส ปัจจัย 
อาย, อิย ปัจจัย 
ปัจจัยที่ใช๎น๎อย 

- ความส าคญัของปัจจัย 
การแปลในวาจกทั้ง ๕ ที่ใช้
กิริยาอาขยาตคุมพากย ์

- ปัญจมีพหุพพิห ิ
- ฉัฏฐีพหุพพิห ิ
- สัตตมีพหุพพิห ิ
สมาสทอ้ง 
- สมาสท๎อง 
- ความหมายของสมาสท๎อง 
- สรุปลักษณะของสมาสท๎อง 
ตัทธิต 
- ตัทธิต 
- วิเคราะหค์ าวํา “ตัทธิต” 
- ความแตกตํางระหวํางตัทธิต

และสมาส 
- ประเภทของตัทธิต 
- ศัพท์ที่ใช๎ลงปัจจัยตัทธิต 
- ลักษณะส าคญัของ ณ ปัจจัย

และปัจจยัเนื่องด๎วย ณ 
- ปัจจัยที่คล๎ายกัน 
- ปัจจัยที่พ๎องกัน 
- ประโยชน์ของปัจจัย 
สามัญญตัทธิต  
- โคตตตัทธิต 
- ตรัตยาทิตัทธิต 
- ราคาทิตัทธิต 
- ชาตาทิตัทธิต 
- สมุหตัทธิต 

คุมพากย ์
แปลอุภัยพากย์ปริวัฒน์โดย
พยัญชนะและอรรถ 
- อุภัยพากย์ปริวัฒน ์
แปลธรรมบทโดยพยัญชนะ
และอรรถ 
- ธรรมบทภาค ๑ 

- ธาตุ ๒ 
- วิธีสังเกตธาตุ ๒ 
- ธาตุกลับความหมาย 
- ศัพท์พิเศษท่ีใช๎น าหน๎ากิริยา 
- กิริยาศัพท์ท่ีใช๎ดุจคุณ 
- อสฺ ธาต ุ
วาจกและปจัจัย 
วาจก 
- ความหมายของวาจก 
- ประเภทของวาจก 
- วิธีสลับวาจก 
- ความส าคญัของวาจก 
ปัจจัย 
- ความหมายของปัจจยั 
- วิธีใช๎ปัจจัย 
- ประเภทของปัจจัย 
- วิธีลงและเปลี่ยนแปลงปัจจัย

ในวาจก 
- ปัจจัยพิเศษ-อัพภาส 

ค าแปลของ ข, ฉ, ส ปัจจัย 
อาย, อิย ปัจจัย 
ปัจจัยที่ใช๎น๎อย 

- ความส าคญัของปัจจัย 
การแปลในวาจกทั้ง ๕ ที่ใช้
กิริยาอาขยาตคุมพากย ์

- ความหมายของสมาสท๎อง 
- สรุปลักษณะของสมาสท๎อง 
ตัทธิต 
- ตัทธิต 
- วิเคราะหค์ าวํา “ตัทธิต” 
- ความแตกตํางระหวํางตัทธิต

และสมาส 
- ประเภทของตัทธิต 
- ศัพท์ที่ใช๎ลงปัจจัยตัทธิต 
- ลักษณะส าคญัของ ณ ปัจจัย

และปัจจยัเนื่องด๎วย ณ 
- ปัจจัยที่คล๎ายกัน 
- ปัจจัยที่พ๎องกัน 
- ประโยชน์ของปัจจัย 
สามัญญตัทธิต  
- โคตตตัทธิต 
- ตรัตยาทิตัทธิต 
- ราคาทิตัทธิต 
- ชาตาทิตัทธิต 
- สมุหตัทธิต 
- ฐานตัทธิต 
- พหุลตัทธิต 
- เสฏฺฐตัทธิต 
- ตทัสสตัถิตัทธิต 
- ปกติตัทธิต 



 

หน้าที่  ๓๔๓ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
- ปญฺจ ศัพท ์
- นว ศัพท์ 
- สังขยาจ านวนสิบ 
- สังขยาจ านวนร๎อย จ านวน

พัน 
- วิธีใช๎ปกติสังขยา 
วิธีต่อปกติสังขยา 
- วิธีตํอปกติสังขยาเข๎ากับปกติ

สังขยาด๎วย อุตฺตร ศัพท์ และ 
อธิก ศัพท์ 

- วิธีตํอปกติสังขยาเข๎ากับนาม
ด๎วย อุตฺตร และ อธิก ศัพท์ 
รวมกัน 

- วิธีตํอปกติสังขยา ด๎วย จ 
ศัพท์ 

- วิธีตํอปกติสังขยาด๎วย อุปริ 
ศัพท์ 

สังขยา : ปูรณสังขยา 
- ความหมายของปูรณสังขยา 
- ปัจจัยที่ใช๎ในปูรณสังขยา 
- การจัดปรูณสังขยาเข๎าในลิงค ์
- ปูรณสังขยานับใน ๓ ลิงค ์
- วิธีใช๎ปูรณสังขยา 
- อฑฺฒ ศัพท ์
- การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับ  

- การใช๎กิริยาอาขยาต       
คุมพากย ์

- การแปลมคธเป็นไทยและ
การแปลไทยเป็นมคธ 

ประโยคกัตตุวาจก 
ประโยคกัมมวาจก 
ประโยคภาววาจก 
ประโยคเหตุกตัตุวาจก 
ประโยคเหตุกมัมวาจก 

กิตก ์: กิริยากิตก์ (วิภัตติ, 
วจนะ, กาล, ธาตุ, วาจก, 
ปัจจัย) 
- กิตก ์
- ความหมายของค าวํา กิตก ์
- วิเคราะหค์ าวํา กิตก ์
- การแบํงประเภทของกิตก์ 
- ธาตุกิตก ์
- กิริยากิตก ์
- วิภัตติและวจนะ 
- กาล 
- การแบํงประเภทของกาล 
- ธาตุ 
- วาจก 
- ปัจจัย 
- วิธีลงปัจจัย 

- ฐานตัทธิต 
- พหุลตัทธิต 
- เสฏฺฐตัทธิต 
- ตทัสสตัถิตัทธิต 
- ปกติตัทธิต 
- ปูรณตัทธิต 
- สังขยาตัทธิต 
- วิภาคตัทธิต 
- อุปมาตัทธิต 
- นิสสิตตัทธิต 
ภาวตัทธิต อัพยยตัทธิต 
- ภาวตัทธิต 
- อัพยยตัทธิต 
 

- การใช๎กิริยาอาขยาต       
คุมพากย ์

- การแปลมคธเป็นไทยและ
การแปลไทยเป็นมคธ 
ประโยคกัตตุวาจก 
ประโยคกัมมวาจก 
ประโยคภาววาจก 
ประโยคเหตุกตัตุวาจก 
ประโยคเหตุกมัมวาจก 

กิตก ์: กิริยากิตก์ (วิภัตติ, 
วจนะ, กาล, ธาตุ, วาจก, 
ปัจจัย) 
- กิตก ์
- ความหมายของค าวํา กิตก ์
- วิเคราะหค์ าวํา กิตก ์
- การแบํงประเภทของกิตก ์
- ธาตุกิตก ์
- กิริยากิตก ์
- วิภัตติและวจนะ 
- กาล 
- การแบํงประเภทของกาล 
- ธาตุ 
- วาจก 
- ปัจจัย 
- วิธีลงปัจจัย 

- ปูรณตัทธิต 
- สังขยาตัทธิต 
- วิภาคตัทธิต 
- อุปมาตัทธิต 
- นิสสิตตัทธิต 
ภาวตัทธิต อัพยยตัทธิต 
- ภาวตัทธิต 
- อัพยยตัทธิต 
แปลธรรมบทโดยพยัญชนะ
และอรรถ 
- ธรรมบทภาค ๔ 
ทบทวนแปลธรรมบทโดย
พยัญชนะและอรรถ 
- ธรรมบทภาค ๑ 
- ธรรมบทภาค ๒ 
- ธรรมบทภาค ๓ 
- ธรรมบทภาค ๔ 
 



 

หน้าที่  ๓๔๔ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
ปูรณสังขยา 

- การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับ  
ปูรณสังขยา แบบมีนามแทรก 

- การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับ
ปกติสังขยา 

- การตํอ อฑฺฒ ศัพท์ เข๎ากับ
ปกติสังขยา แบบมีนามแทรก 

สัพพนาม : ปุริสสัพพนาม 
- ความหมายของสัพพนาม 
- ประเภทของสัพพนาม 
- ปุริสสัพพนาม 
- ต (ปุริสสัพพนาม) 
- ตุมฺห ศัพท์ปุรสิสัพพนาม 
- อมฺห ศัพท์ปุริสสัพพนาม 
สัพพนาม : วิเสสนสัพพนาม 
- วิเสสนสัพพนาม 
- ประเภทของวิเสสนสัพพนาม 
- อนิยมวิเสสนสัพพนาม 
- นิยมวิเสสนสัพพนาม 
- สัพพนามทั้งปวงเปลี่ยนรูปได ๎
อัพยยศัพท์ 
- ความหมายของค าวํา  

“อัพยยศัพท”์ 
- ประเภทของ “อัพยยศัพท”์ 
- อุปสัค 

- กิตปัจจัย 
- กิจจปัจจัย 
- กิตกิจจปัจจัย 
- ตูนาทิปัจจัย 
- บทสุดท๎าย 
นามกิตก์ รูปและสาธนะ 
- นามกิตก ์
- สาธนะ 
- วิเคราะห์แหํงสาธนะ 
- วิธีปรุงรูปวเิคราะห ์
ปัจจัยนามกิตก ์
- ปัจจัยแหํงนามกิตก ์
- วิเคราะห์แหํงนามกิตก ์
- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด   

กิตปัจจัย 
กฺวิ ปัจจัย 
ณี ปัจจัย 
ณฺวุ ปัจจัย 
ตุ ปัจจัย 
รู ปัจจัย 

- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด  
กิจจปัจจัย 

ข ปัจจัย 
ณฺย ปัจจัย 

- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด   

- กิตปัจจัย 
- กิจจปัจจัย 
- กิตกิจจปัจจัย 
- ตูนาทิปัจจัย 
- บทสุดท๎าย 
นามกิตก์ รูปและสาธนะ 
- นามกิตก ์
- สาธนะ 
- วิเคราะห์แหํงสาธนะ 
- วิธีปรุงรูปวิเคราะห ์
ปัจจัยนามกิตก ์
- ปัจจัยแหํงนามกิตก ์
- วิเคราะห์แหํงนามกิตก ์
- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด   

กิตปัจจัย 
กฺวิ ปัจจัย 
ณี ปัจจัย 
ณฺวุ ปัจจัย 
ตุ ปัจจัย 
รู ปัจจัย 

- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด  
กิจจปัจจัย 
ข ปัจจัย 
ณฺย ปัจจัย 

- ปัจจัยนามกิตก์ในหมวด   



 

หน้าที่  ๓๔๕ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
- นิบาต 
- ปัจจัย 

กิตกิจจปัจจัย 
อ ปัจจัย 
อิ ปัจจัย 
ณ ปัจจัย 
เตฺว ปัจจัย 
ติ ปัจจัย 
ตุ ปัจจัย 
ยุ ปัจจัย 

- ปัจจัยนอกแบบ 
การใช้กริิยากิตก ์
- การใช๎กิริยากิตก ์
- การใช๎กิริยากิตก์ในการแปล

มคธเป็นไทยและการแปล
ไทยเป็นมคธ 
- ใช๎เป็นกิริยาคุมพากยต์าม

วาจก 
- ใช๎เป็นวิกติกัตตา 
- ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์

อนาทร และลักขณะ 
- ใช๎เป็นกิริยาในระหวําง 
- การใช๎ ตฺวา, ตุ ปัจจัย และ

นามกิตก ์
ตฺวา ปัจจัย ใช๎ในอรรถ ๘ 
อยําง 
ตุ ปัจจัย ใช๎ในอรรถ ๒ 

กิตกิจจปัจจัย 
อ ปัจจัย 
อิ ปัจจัย 
ณ ปัจจัย 
เตฺว ปัจจัย 
ติ ปัจจัย 
ตุ ปัจจัย 
ยุ ปัจจัย 

- ปัจจัยนอกแบบ 
การใช้กริิยากิตก ์
- การใช๎กิริยากิตก ์
- การใช๎กิริยากิตก์ในการแปล

มคธเป็นไทยและการแปล
ไทยเป็นมคธ 
- ใช๎เป็นกิริยาคุมพากยต์าม

วาจก 
- ใช๎เป็นวิกติกัตตา 
- ใช๎เป็นกิริยาคุมพากย์

อนาทร และลักขณะ 
- ใช๎เป็นกิริยาในระหวําง 
- การใช๎ ตฺวา, ตุ ปัจจัย และ

นามกิตก ์
ตฺวา ปัจจัย ใช๎ในอรรถ ๘ 
อยําง 
ตุ ปัจจัย ใช๎ในอรรถ ๒ 



 

หน้าที่  ๓๔๖ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

นามศัพท์ - อัพยยศัพท์ อาขยาต - กิตก์ สมาส - ตัทธิต 
สมัญญาภิธาน – สนธิ 
อุภัยพากย์ปริวัฒน์ 
ธรรมบทภาค ๑ 

อาขยาต – กิตก์ 
ธรรมภาค ๒ 
ธรรมภาค ๓  

สมาส – ตัทธิต 
ธรรมบทภาค ๔ 

ทบทวนธรรมบทภาค ๑-๔ 
อยําง 
นามกิตก์ ใช๎ใน ๒ แผนก 

อยําง 
นามกิตก์ ใช๎ใน ๒ แผนก 

แปลธรรมบทโดยพยัญชนะ
และอรรถ 
- ธรรมบทภาค ๒ 
- ธรรมบทภาค ๓ 



 

หน้าที่  ๓๔๘ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช.๐๒๕ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 
      

ตามที่โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สูํการปฏิบัติในโรงเรียนและห๎องเรียนนั้น 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการประเมินผลการใช๎หลักสูตร ซึ่งจากผลการประเมินทางโรงเรียนเห็นควรให๎มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน และนโยบายหนํวยงาน
ต๎นสังกัด 
 อาศัยระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ   วําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๕  และ ประกาศการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

          ๑.  พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธาน 
 ๒. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม รองผู๎อ านวยการฝุายบริหารวิชาการ  รองประธาน 
 ๓. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต ครูสอน/นายทะเบียน         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ให๎ค าปรึกษาแนะน าอ านวยความสะดวกในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 

๒.  นิเทศ ก ากับ ติดามดูแลแก๎ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. นางทิพวิมล   วรรณชัย   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  

๒. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์     

๓. นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์            หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔. พระสันติ   สนฺตจิตฺโต   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 

หน้าที่  ๓๔๙ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๑) 

๕. เดชา เมธีวัฒนากุล            หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสุขศึกษาและพลศึกษา/การงานอาชีพ           

๖. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   

 

หน้าที ่

๑.  จัดท าเอกสารการประกอบหลักสูตร โดยมีสํวนประกอบตําง ๆ  ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๒.  จัดท าหนํวยการเรียนรู๎โดยให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓.  จัดท าค าอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู๎  และแผนการจัดการเรียนรู๎ 

 ๔.  รวบรวมเอกสารที่ท าเสร็จสํงฝุายวิชาการเพ่ือตรวจแก๎ไขและจัดท ารูปเลํม 

 ๕.  ติดตามการใช๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ  ที่รับผิดชอบ 

 
ให๎คณะกรรมการทุกฝุายรํวมกันปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา พัฒนาผู๎เรียน

ให๎เป็นไปตาม  หลักการ และจุดมุํงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สรุป รายงานผลตามควรแกํระยะเวลาในแตํ
ละภารกิจของการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

 ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่  ๑๕  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  สั่ง  ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

        
   (พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์) 

          ผู๎อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 


