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คํานํา 

  

 

ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ1239/2560 ลงวันท่ี7 สิงหาคม 2560 เรื่องใหใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  โดยจะเริม่ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ4 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ4 ในป

การศึกษา 2561ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นประถมศึกษาปที่ 1,2,4 และ5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2,4 และ5 

ต้ังแตปการศกึษา 2563 เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551(ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหกระบวนการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยดึม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศกึษาตอ การประกอบ

อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา คณะคร ูผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงานตางๆ ท่ีไดใหความ

รวมมือซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ โรงเรียนบานคายวิทยาหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตร

มาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช2551(ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)ท่ีจัดทําขึ้น จะเปนประโยชนสาํหรับครูผูสอนและผูท่ีเกี่ยวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใช

จัดการเรียนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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  หลักสูตรการศึกษาพิเศษเรยีนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนเปนพิเศษโรงเรียนบานคาย

วิทยาโรงเรียนตนแบบเรียนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  พุทธศักราช 2562 

จัดทําขึ้นเพื่อใหครู และผูปกครองใชเปนแนวทางใหบรกิารชวยเหลือสําหรับเด็กพิเศษเรยีนรวม  ให

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ดาํรงชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

  ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30 ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนบานคายวิทยา คณะครู ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคคลและหนวยงาน

ตางๆ ทีไ่ดใหความรวมมือซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ี โรงเรียนบานคายวิทยาหวัง

เปนอยางยิ่งวา หลักสูตรการศึกษาพิเศษเรียนรวมท่ีจัดทําขึ้น จะเปนประโยชนสาํหรับครูผูสอนและผูท่ี

เก่ียวของใหสามารถนําหลักสูตรไปใชจัดการเรยีนการสอนและดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 1 

สวนนํา 

 

ความนํา 

  

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่องใหใช มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชีว้ัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยจะเริ่มใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1และ4ในป

การศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ใหใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,2,4 และ5ต้ังแตปการศึกษา 2563 

เปนตนไป ใหใชทุกชั้นเรียน โรงเรียนบานคายวิทยา จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือใหกระบวนการนํา

หลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุลท้ังดานรางกาย 

ความรู คุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน

ตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน

ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศกัยภาพ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 

 โรงเรียนคายวิทยา เปนโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เปด

ทําการเรียนการสอน เม่ือวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน  

ปการศึกษา 2553 เปน 4-4-4 / 2-2-2ผูริเร่ิมกอตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่น

แผว คณะครู - อาจารย และกรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาตั้งแต  ป  พ.ศ. 2524  แตมีปญหา  เรื่องที่ดิน

ไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไม

ลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีท่ีเรียนใกลบานจึงพยายามจัดหาที่ดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑ

แลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กรมสามัญศึกษาจึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจําตําบลบานคาย ชื่อ “โรงเรียนบานคายวทิยา”เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2525 
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ปการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว ในวันท่ี 10 กันยายน 2525กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งนายถนอม  ลุนทา   

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานคายวิทยา  และ

ในปน้ีเองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชัว่คราวแบบ 004 จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 

370,000 บาท บนท่ีดินผืนปจจุบันเน้ือท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทําพิธีเปดปาย  เมื่อวันท่ี 13  

กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรยีนถือวา

เปนวันสําคัญวันหนึ่งของโรงเรียน คือ “วันคารวะผูปกครอง”หรือ “วันแหงความรัก”และในปแรก 

โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได จํานวน80  คน แผนการจัดชั้นเรียน 2 - 0 – 0  ครู - อาจารย  

จํานวน  6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

 

สภาพทั่วไป 

 สภาพทางภูมิศาสตร 

  ที่ตั้ง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวจังหวัดระยะทางหางจากตัวจังหวัดตามเสนทางถนนชัยภูมิ -สีค้ิว  

13  กิโลเมตร 

  พื้นที่54.91  ตารางกิโลเมตร 

  อาณาเขต 

    - ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    -ทิศใต ติดกับตําบลกะฮาด กิ่งอําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และตําบลละหาน  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันออกติดกับตําบลโนนสาํราญ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

    - ทิศตะวันตก ติดกับตําบลลุมลําชี  อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 สภาพภูมิประเทศ 

สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีแมน้ําชีไหลผานในฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมประมาณ 20 - 30  วัน  ทํา

ใหเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน  เพราะน้ําทวมบริเวณสวนมากของพ้ืนท่ี 

  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 71.35 อาชพีรับราชการรอยละ 12.18  อาชีพ

คาขาย รอยละ10.70 อาชพีรบัจาง รอยละ 5.02 สถาบันดานการเงิน มีสหกรณการเกษตร  1 แหง  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 1 แหง 

 สภาพทางสังคม 
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 สภาพทางสังคมของตําบลบานคายมีประชากรสวนใหญอยูรวมกันเปนหมูบานมี 12 หมูบาน 

2,842 ครัวเรือน  มีจํานวนประชากร 14,493 คน เปนชาย 7,214 คนหญิง 7,279 คนมีน้ําประปาใช  

1,559  ครัวเรือน  มีไฟฟาใช 2,557 ครัวเรือน มีพื้นท่ีเทศบาล 3,873 ไร  มีพ้ืนท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล  27,573ไร เปนสังคมแบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1 แหง ระดับประถมศึกษา 6 แหง สถาบันทางพระพุทธศาสนา  

9  แหง สถานีอนามัย  1  แหง สถานีตํารวจ 1 แหง 

 การคมนาคมมีเฉพาะทางบก  มีทางหลวงดังนี้ 

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 สายชัยภูมิ -สีคิ้ว-กรุงเทพ ระยะทาง 320 กิโลเมตร 

2.ทางหลวงชนบทสายทาหวา - โคงขนัน -โคงน้ําตับ - กุดเวียน - แจงนอย - ชัยภูมิ   

- บัวใหญ - นครราชสีมา  นอกนั้นมีถนนสายเล็ก ๆ  เชื่อมติดตอกันระหวางหมูบาน 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตําบลบานคาย  อําเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย 36240  โทรศัพท  044–899115โทรสาร  044–899115 

 2. สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 4. เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปท่ี 6 

 5.เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตําบลบานคาย ตาํบลหนองนาแซง 

 6.ปรัชญา คติพจน  คําขวัญ  สีประจําโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจําโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

 

คติพจนของโรงเรยีน 

 

“ปญญาโลกสมิปชโชโต”   แปลวา   “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 

“ ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม ” 
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สีประจาํโรงเรียน 

 

“เทา–ฟา” 

สีเทา หมายถึง  เชาวปญญา 

สีฟา หมายถึง  ความยิ่งใหญ  ความเกรียงไกร 

 

อักษรยอ 

 

“ บ.ค.ว. ” 
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ตราประจาํโรงเรียน 

 

 
 

        -  ชาง  เปนสัญลักษณประจําตําบลบานคาย 

         เพราะเคยเปนท่ีต้ังคายชางศึกในสมัย   รัชกาลที ่3 

        -  บ.ค.ว.คือ  อักษรยอของโรงเรียน 

        -  ธงดานซายมือ คือ ธงสปีระจําโรงเรียน 

        -  ธงดานขวามอื คือ ธงประจําจังหวัดชัยภูมิ 

        -  กาํแพง คือ  กําแพงปองกันขาศึก 

        -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 

 

ผูออกแบบตราสัญลักษณประจาํโรงเรียนบานคายวิทยา 

นายชัยวุฒิ  มาดวงครู คศ. 2ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา 2535 

 

 



6 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  และกลยุทธ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

       โรงเรียนบานคายวิทยา มุงจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยางเต็ม

ศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรมนําพาสูมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม นอมหลักนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน 

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

  5. พัฒนาแหลงเรยีนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค (School  Goal) 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เปนคนดี มีปญญา พึงพา

ตนเอง ได มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมนําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

  2. โรงเรยีนมีการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อน 

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 

ความสามารถ ความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนแบบครมูืออาชีพ 

  5. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู  และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  6. โรงเรียนมีการสงเสริมใหชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสรมิ 

สนับสนุนการจัดการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
 

กลยุทธระดับองคกร (School Strategies) 

  1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียน 

  2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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  3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 

  4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม 

  5. พัฒนาความสามารถพิเศษใหกับครู และผูเรียน 

  6. ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูการประเมิน 

  7. พัฒนาการประชาสัมพันธ  



 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหาร 

8 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

 1. นายพิสิษฐ  สืบนุการวัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

 2. พ.ต.อ.อิทธิกร จิรตันานนท   ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 3. นางพะเยาว  ภิรมยไกรภักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 4. นายโยธี   ปอพันธุดุง   ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 5. นายประภาส  รักษมณี    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 6. นางสะอ้ืน   ปาทา     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 7. นายสงา   พัสกา     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 8. พระอธิการประเสริฐ สนฺติกโร   ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 9. พระครสูิริปริยัตยานรัุกษ    ผูแทนองคกรศาสนา กรรมการ 

 10.นายศุภชัย  ถิ่นชีลอง    ผูแทนครู กรรมการ 

 11.นางอรุณ   ศรีบัวพันธุ   ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

 12.นายวรพล  พงษวิเศษ    ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

 13.นางสําเภา  จําพันธุ    ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 14.นายสมบูรณ    กุตมนต   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ 

 15.นายนพดล  กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ   
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เขตพื้นที่บริการ 

 

ที ่ ชื่อหมูบาน หมูที ่ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 

1 บานคาย 1 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

2 บานวังกานเหลือง 2 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

3 บานทาหวา 3 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

4 บานโคงขนัน 4 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

5 บานโคงน้ําตับ 5 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

6 บานแกงจิก 6 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

7 บานกุดเวียน 7 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

8 บานเสียวนอย 8 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

9 บานโคงยาง 9 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

10 บานคายเจริญ 10 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

11 บานทาหวา 11 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

12 บานโคงน้ําตับ 12 บานคาย เมืองชัยภูมิ  

13 บานกุดละลม 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  

 

วิสัยทัศนหลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรียนบานคายวิทยา 

  หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จัดการเรยีนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญสัมพันธกับชมุชน  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินมีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ

ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา ทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยา มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
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ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสทิธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 2. ความสามารถในการคดิเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 

อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทาํงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรมาตรฐานสากลโรงเรยีนบานคายวิทยามุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 

 1.รักชาติศาสน กษัตริยดวยการแสดงความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

และรวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือปองกันชาติ  รวมทั้งแสดงความเคารพเมื่อไดยินเพลงชาติและเพลง

สรรเสริญพระบารมี  มีศาสนาเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจใหยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ  แสดงความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตรยิและพระราชวงศ  ตลอดจนเขารวม

กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2.ซ่ือสัตยสุจริตดวยการกระทําที่ยึดหลกัแหงความยุติธรรมไมเอาเปรียบผูอื่น มีความจริงใจ ไมเส

แสรงแกลงทํา  ไมพูดบิดเบือนความจริง ปกปด หรือยุยงใหเกิดความแตกแยก มีสัจจะและปฏิบัติตาม

คําพูดโดยไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซื่อตรงท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาที่ และตอประเทศชาติ 
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 3.มีวินัยการรักษาคาํม่ันหรือสัจจะที่ใหไวตอตนเองเปนการสรางวินัยในตนเอง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติตามขอบังคบั คําสั่ง กฎหมาย กฎกติกา และระเบียบท่ีสังคมวางไว 

 4.ใฝเรียนรูมีความมุงหวังและความปรารถนาท่ีจะแสวงหาความรูและรับความรูสิ่งตางๆ ท่ีตนยังไม

รูอยางสมํ่าเสมอ รูจักบันทึกหรืออานหนังสืออยูเปนประจํา และสามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 5.อยูอยางพอเพียงมีความตองการพอดีพอเหมาะยินดี พอใจ ตามสภาพความเปนอยูของตน 

ประพฤติตนอยูอยางเรียบงาย รูจักพอประมาณ ไมแสวงหาความสุขจนเกินความจําเปนมคีวามภูมิใจ

ในสิ่งท่ีเปนของตน  และเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 6.มุงมั่นในการทํางานมีความขยันขันแข็ง  มุงม่ันในการทํางาน มีความกระตือรือรน  รับผิดชอบ 

อดทน และมานะพยายามไมยอทอตอความยากลาํบาก 

 7.  รักความเปนไทยมุงมั่นที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยใหคงอยู โดยการเชิดชูคุณคา

ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณไีทย  และสงเสริมสนับสนุนอาชพีเสริมโดยนาํทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู

ในทองถ่ินมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี   

 8.  มีจิตสาธารณะแสดงหรือกระทําตอสังคมดวยจิตสํานึกโดยไมมีใครบังคับหรือควบคุม เริ่มตั้งแต

ครอบครัวชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน ใหเกิดความสงบสุข ความเจริญกาวหนาและความม่ันคง โดยการ

รักษาสาธารณสมบัติ  ใหความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานคายวิทยา จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี  

 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร 

 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

 6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพ 

 8. ภาษาตางประเทศ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสาํคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสาํหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการ

เรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู  

รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

 1. หลักการจัดการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลัก

วา ผูเรียนมีความสาํคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่

เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศกัยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ัง

ความรู และคุณธรรม  

 2. กระบวนการเรียนรู 

  การจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  

เปนเคร่ืองมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน 

อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู จากประสบการณจริง 

กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรู

ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

  กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 

เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน ผูสอนจึง

จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 

  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด สมรรถนะสําคัญ

ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรยีน  แลวจึงพิจารณา

ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
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 4. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

     การจัดการเรยีนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียนควรมี

บทบาท ดังนี ้

 

 

 4.1 บทบาทของผูสอน 

  1) ศกึษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนาํขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรู ที่

ทาทายความสามารถของผูเรียน 

  2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปน

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

  4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

  5) จัดเตรยีมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

  6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผูเรียน  

  7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

 4.2  บทบาทของผูเรียน 

  1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

  2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรูต้ังคําถาม คิด

หาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

  3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ

ตาง ๆ  

  4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู  

  5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการวัดและประเมินผล 
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 ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย  

เหมาะสม  สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรยีนรู  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนความรูความสามารถ

และศักยภาพของผูเรียน  โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากวิธีตาง ๆ ตอไปนี้ 

 1. การสังเกตพฤติกรรม  เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไม

ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรยีน การสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีทําไดตลอดเวลา แตควรมี

กระบวนการที่ชัดเจนและมีจุดประสงคท่ีชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใชเครื่องมือ เชน 

แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผูเรยีนตามตัวชี้วัด  และควรทํา

การสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลาํเอียง 

 2. การสอบปากเปลา  เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รปูแบบการประเมินน้ีผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน 

สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได  มีขอท่ีพึงระวังคือ อยาเพิ่งขัด

ความคิดขณะที่ผูเรียนกําลังพูด 

 3. การพูดคุย  เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการ

เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพ่ือติดตามตรวจสอบวาผูเรียนเกิด

การเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการน้ีอาจใชเวลา แตมีประโยชนตอ  การคนหา 

วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกันเปนตน 

 4. การใชคําถาม  การใชคําถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงานวิจัยบงชี้วา

คําถามท่ีครูใชเปนดานความจํา และเปนเชิงการจัดการท่ัว ๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะถามงาย แตไมทา

ทายใหผูเรียนตองทําความเขาใจและเรยีนรูใหลึกซ้ึง การพัฒนาการใชคาํถามใหมีประสิทธิภาพแมจะ

เปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทําไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน 

โดยทําการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) Clarke ยังไดนําเสนอวิธีการฝกถามใหมี

ประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังน้ี 

  วิธีที่ 1 ใหคําตอบที่เปนไปไดหลากหลาย  เปนวิธีท่ีงายที่สดุในการเริ่มตนเปลี่ยนการถามแบบ

ความจําใหเปนคาํถามท่ีตองใชการคิดบางเพราะมีคําตอบท่ีเปนไปไดหลายคําตอบ  (แตพึงระวังวาการ

ใชคําถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรยีนรู มีความเขาใจพื้นฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดใหเรียนรู

มาแลว) คําถามแบบนี้ทําใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คําตอบใดถูก หรือใกลเคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด 

และที่ไมถูกเพราะเหตุใด นอกจากนี้ การใชคาํถามแบบน้ีจะทําใหผูเรียนเรียนรูย่ิงขึ้นอีกหากมีกิจกรรม

ใหผูเรียนทําเพื่อพิสูจนคําตอบ 

  วิธีที่ 2 เปลี่ยนคําถามประเภทความจําใหเปนคําถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดงความคิดเห็น

พรอมเหตุผล  การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรยีนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคดิท่ีสูงข้ึนกวาวิธีแรก 
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เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน เมื่อใหประโยคท่ีผูเรยีนจะตองสะทอน

ความคิดเห็น ผูเรียนจะตองปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอย ๆ จะเปนการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูฟงที่ดี มีจิตใจเปดกวางพรอมรับฟง และเปลี่ยนแปลง  ความคิดเห็นโดยผาน

กระบวนการอภิปราย ครูใชวธิีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคณุภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก 

และใหขอมูลเพ่ือการพัฒนาแก ทุกคนในชั้นเรียน 

  วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งท่ีใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใชไดดีกับ

เน้ือหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จํานวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคํา โครงสรางไวยากรณในวิชา

ภาษา เปนตน เมื่อไดรบัคําถามวาทําไมทําเชนนี้ถูก แตทําเชนนี้ผิด หรือทําไมผลบวกน้ีถูก แตผลบวกนี้

ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและ

อภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทําไมโดยไมมีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใชกับการทํางานคู

มากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

  วิธีที่ 4 ใหคําตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคําถามใหคิด  เปนการใหผูเรียนตองอธิบายเพิ่มเติม 

  วิธีที่ 5 ตั้งคําถามจากจุดยืนที่เห็นตาง  เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากท้ังผูสอนและผูเรียน 

เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึกเหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

 นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy  เปนกรอบแนวคิดในการต้ังคําถามก็เปนวิธีการที่ดีใน

การเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

 5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals)  เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให

ผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคําถามของครู ซ่ึงจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะท่ีกําหนดในตัวชี้วัด   

การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทําใหผูสอนทราบความกาวหนาในผลการเรียนรูแลว ยังใชเปน

เครื่องมอืประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

 6. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance  assessment)เปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม

ที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้ 

ผูสอนตองเตรียมส่ิงสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks)หรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน 

การทําโครงการ /โครงงาน การสาํรวจ การนาํเสนอ การสรางแบบจําลอง การทองปากเปลา การ

สาธิต การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  เปนตน และเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubrics)การประเมินการปฏิบัติ อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท

กิจกรรม  ดังน้ี 

  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน  เชน การทดลองวิทยาศาสตร 

การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร  การประดิษฐ  การสาํรวจ 
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การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เปนตน  ผูสอนจะตองสังเกตและประเมินวิธีการทํางานท่ีเปน

ขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 

  ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความสะอาด การรักษา

สาธารณสมบัต/ิสิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการสังเกต  จดบันทึก

เหตุการณเก่ียวกับผูเรยีน 

  ภาระงานท่ีมีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมท่ีเนนขั้นตอนการปฏิบัติและ

ผลงานท่ีตองใชเวลาในการดาํเนินการ    จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชนระยะกอนดําเนิน

โครงการ/โครงงาน  โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงานระยะ

ระหวางดําเนินโครงการ/โครงงาน  จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนท่ีกําหนดไว 

และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติสําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงาน  ผลกระทบและวิธีการนําเสนอผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน 

   ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการข้ันตอนการทํางาน  เชน การจัดทําแผนผัง  

แผนท่ี  แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน  อาจประเมินเฉพาะคณุภาพของผลงาน

ก็ได 

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน  ผูสอนตองสรางเคร่ืองมือเพื่อใชประกอบการประเมิน  เชน  

แบบมาตรประมาณคา  แบบบันทึกพฤติกรรม  แบบตรวจสอบรายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  

เปนตน 

 7.การประเมินดวยแฟมสะสมงาน  (Portfolio  assessment)แฟมสะสมงานเปนการเก็บ

รวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพือ่สะทอนความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน เชน แฟมสะสมงานท่ี

แสดงความกาวหนาของผูเรียน  ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆท่ีแสดงถึงความกาวหนาของผูเรียน   

หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานท่ีสะทอนความสามารถของผูเรยีน โดยผูเรียนตองแสดง

ความคิดเห็นหรือเหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน  แนวทางในการ

จัดทําแฟมสะสมงานมีดังนี้     

   กําหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเก่ียวกับความกาวหนาและ

ความสาํเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด ท้ังนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู 

   วางแผนการจัดทําแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทําชิ้นงาน  กําหนดเวลาของการจัดทําแฟม

สะสมงาน และ เกณฑการประเมิน 

   จัดทําแผนแฟมสะสมงานและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

   ใหผูเรยีนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

   ใหมีการประเมินชิ้นงานเพือ่พัฒนาช้ินงาน  ควรประเมินแบบมีสวนรวม โดย ผูประเมิน  

ไดแก ตนเอง เพื่อน ผูสอน ผูปกครอง บุคคลที่เก่ียวของ 
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  ใหผูเรียนคัดเลือกชิ้นงาน  ประเมนิชิ้นงาน ตามเงื่อนไขท่ีผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนด  

เชน  ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เปนตน โดยดําเนินการเปนระยะ อาจจะเปนเดือนละครั้ง

หรือบทเรียนละคร้ังก็ได 

   ใหผูเรยีนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแลวจัดทําเปนแฟมท่ีสมบูรณ  ซึ่งควรประกอบดวย  หนาปก  

คํานํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน  และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

  ผูเรียนตองสะทอนความรูสกึและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

   สถานศึกษาควรจัดใหผูเรยีนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเม่ือสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศึกษาตามความเหมาะสม 

 8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบเปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู (Knowledge) 

เชน ขอมูล ความรู ข้ันตอน วิธีการ กระบวนการตาง ๆ เปนตน ผูสอนควรเลือกใชแบบทดสอบใหตรง

ตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินน้ันๆ เชน  แบบทดสอบเลือกตอบ  แบบทดสอบถูก-ผิด  

แบบทดสอบจับคู  แบบทดสอบเตมิคํา  แบบทดสอบความเรยีงเปนตน ท้ังน้ีแบบทดสอบที่จะใชตอง

เปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  มีความเที่ยงตรง (Validity)  และเชื่อมั่นได (Reliability)  

 9.  การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain)เปนการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะและเจตคติ ที่ควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู  ซึ่งวัดและประเมินเปนลําดับขั้นจากต่ําสุด

ไปสูงสดุดังน้ี 

   ขั้นรับรู เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกวารูจัก เต็มใจ สนใจ 

   ขั้นตอบสนอง  เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงวาเชื่อฟง ทําตาม อาสาทํา พอใจที่จะทํา 

   ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออกโดยการ

กระทําหรือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับความ

เช่ือของตน ทําดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งท่ีขัดแยงกับความเช่ือของตน 

   ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ  

จนเกิดอุดมการณในความคดิของตนเอง 

   ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัติเชนนั้นอยู

เสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

  การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย  ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลักและสังเกต

อยางตอเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ท้ังน้ีอาจใชเครื่องมือการวัดและประเมินผล  เชน  แบบ

ประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เปนตน  

  นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน  แบบวัดความรู

โดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม  แบบวัดเจตคต ิ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิง

จริยธรรม เปนตน 
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 10. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)เปนการประเมินดวยวิธีการที่

หลากหลายดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหไดผลการประเมินที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของ

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัติ (Performance  assessment)  รวมกับการประเมินดวย

วิธีการอ่ืน ภาระงาน(Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริงมากกวาเปนการ

ปฏิบัตกิิจกรรมทั่ว ๆ ไปดังน้ันการประเมินสภาพจริงจะตองออกแบบการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลไปดวยกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

 11. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student self - assessment)การประเมินตนเองนับเปน

ทั้งเคร่ืองมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรยีนรู  เพราะทําใหผูเรยีนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรู

อะไร  เรียนรูอยางไร และผลงานท่ีทําน้ันดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงใชเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนใหประสบ

ความสาํเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรยีนรูท่ีชัดเจน มีเกณฑท่ีบงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน / 

ภาระงาน  และมาตรการการปรบัปรุง  แกไขตนเอง 

  เปาหมายการเรียนรูท่ีกําหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย จะทําใหผูเรียน

ทราบวาตนถูกคาดหวังใหรูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวังนั้น  

หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน ซึ่งหากเกิดจากการ

ทํางานรวมกันระหวางผูเรยีนกับผูสอนดวยจะเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น การท่ี

ผูเรียนไดใชการประเมินตนเองบอยๆ โดยมีกรอบแนวทางการประเมินท่ีชัดเจนน้ี จะชวยสงเสริมให

ผูเรียนประเมินไดคอนขางจริงและซื่อสัตย คําวิจารณ คาํแนะนําของผูเรียนมักจะจริงจังมากกวาของ

ครู การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนย่ิงขึ้น หากผูเรียนทราบสิ่งท่ีตองปรับปรุงแกไขไดตั้งเปาหมาย 

การปรับปรุงแกไขของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแล สนับสนุนจากผูสอนและความรวมมือของ

ครอบครัว 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเองมีหลายรูปแบบ  เชน  การอภิปราย  การเขียนสะทอน

ผลงาน  การใชแบบสาํรวจ  การพูดคุยกับผูสอน  เปนตน 

 12. การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)  เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาจะนํามาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ  เพราะการท่ีผูเรียนจะบอก

ไดวาชิ้นงานน้ันเปนเชนไร  ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงาน

ของเพื่อน  ฉะนั้น ผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน 

  การท่ีจะสรางความม่ันใจวาผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบน้ี  ควรมีการฝกผูเรียนโดยผูสอน

อาจหาตัวอยาง  เชน  งานเขียน  ใหนักเรียนเปนกลุมตัดสินใจวาควรประเมินอะไร  และควรให

คําอธิบายเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของภาระงานน้ัน  จากนั้นใหนักเรยีนประเมินภาระงานเขียนนั้น



20 

โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางข้ึน  หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรยีนและใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนที่ประเมินเกินจริง 

  การใชการประเมินโดยเพ่ือนอยางมีประสิทธิภาพ  จาํเปนตองสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหเกิดการประเมินรูปแบบนี้  กลาวคือ ผูเรียนตองรูสึกผอนคลาย เชื่อใจกัน และไมอคติ  

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน  ผูสอนท่ีใหผูเรียนทํางานกลุมตลอด

ภาคเรียนแลวใชเทคนคิเพ่ือนประเมินเพ่ือนเปนประจํา  จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจซึ่ง

กันและกัน  อันจะนําไปสูการใหขอมูลยอนกลับท่ีเกงข้ึนได 
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง 

 

มีหลักพิจารณา ดังนี้ 

 กรอบแนวคิดเปนปรชัญาที่ชี้แนะแนวทางการดาํรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลก

เชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและ

ความยั่งยืนของการพัฒนา 

 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกิดไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา

นั้นๆ อยางรอบคอบ 

 3. การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ัง

ใกลและไกล 

 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยท้ังความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ที่เก่ียวของอยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 2. เงือ่นไขความมีคุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความชื่อ

สัตยสุจริตและมีความอดทน มีความพากเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต 

 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรบัจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดลอมความรูและเทคโนโลยี 
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พระราชดาํริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช

ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ

เม่ือไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานมานาน

กวา ๓๐ ปเปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเปนแนวทางการพัฒนาที่ต้ังบนพ้ืนฐาน

ของทางสายกลาง และความไมประมาทคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน

ในตัวเองตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ที่สาํคัญจะตองมี“สติ ปญญา 

และความเพียร”ซึ่งจะนําไปสู“ความสุข”ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

 “...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขาจะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งท่ี

สมัยใหมแตเราอยูพอมีพอกินและขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอดแตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆถาเรารักษาความ

พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (๔ ธันวาคม๒๕๑๗) 

 พระบรมราโชวาทนี้ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปน

หลักแตเพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาไดจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญใน

เบ้ืองตนกอนเมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลวจึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหสูงขึ้นซึ่งหมายถึง แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศควรที่จะ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน

เปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศกอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป 

 

                   ทรงเตือนเรื่องพออยูพอกิน ต้ังแตป ๒๕๑๗ คือ เม่ือ ๓๐ กวาปที่แลว 

                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง 

                        “...เมื่อป ๒๕๑๗ วันนั้นไดพูดถึงวาเราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริม่จะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”             

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เนื้อหา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคา

ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนา 

ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

- มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่พึงประสงค 

 

 

- เห็นคุณคาของตนเอง 

- มีวินัยและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- ยึดหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

- การมีคณุธรรมจริยธรรมและคานิยม

อันพึงประสงค 

- การเห็นคุณคาของตนเอง 

- การมีวินัย 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา 

- หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและ 

มีความสามารถในการสื่อสาร 

การคิด การแกปญหา การใช

เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

- มีความรู 

- มีความสามารถ 

- มีทักษะชีวิต 

- ความรูอันเปนสากล 

- การสื่อสารการคิด การแกปญหา 

- การใชเทคโนโลย ี

- การมทีักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

ที่ดี มีสุขนิสัย และรกั 

การออกกําลังกาย 

- มีสขุภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี  

- มีสขุนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

- การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

- การมสีุขนิสัย และ 

รักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสาํนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

- มีความรักชาต ิ

- มีจิตสํานึก 

- ยึดม่ัน 

-การมีความรักชาต ิ

- การมีจิตสาํนึกในความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

- วิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
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การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา 

ตาราง 1การวิเคราะหจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

             (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ตอ) 

จุดหมายหลักสูตร พฤติกรรม เน้ือหา 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มี

จิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงาม

ในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

-มีจิตสํานึก 

 

 

- มีจิตสาธารณะ 

 

- อยูรวมกันอยางมี

ความสขุ 

- การอนุรักษวัฒนธรรม

และ 

ภูมิปญญาไทย 

- การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

- การทําประโยชนและ

สรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม  

- การอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข 

 

ตาราง 2การวิเคราะหวิสัยทัศนโรงเรียนบานคายวิทยา 

วิสัยทัศนโรงเรียน พฤติกรรม เนื้อหา 

โรงเรียนบานคายวิทยา มุง

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรมจริยธรรมผูเรียน อยาง

เต็มศักยภาพ  โดยใชนวัตกรรม

นําพาสูมาตรฐานสากล  นอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- มุงจัดการศึกษาพัฒนา

คุณภาพ (K)  

คุณธรรม จริยธรรมผูเรยีน

(A)อยางเต็มศักยภาพ 

- ใชนวัตกรรมนําพาสู

มาตรฐานสากล(K/P) 

- นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (P) 

- องคกรแหงการเรียนรู 

- องคกรแหงคุณธรรม 

- จัดการเรียนการสอน  โดยใช

นวัตกรรมนาํพาสู

มาตรฐานสากล 

- ความสัมพันธกับชุมชน 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ตาราง 3การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1.1 มีความสามารถในการรับ

และสงสาร  

    1.2 มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู

ความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาตนเองและสังคม  

 

 

   1.3 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและ

ลดปญหาความขัดแยงตางๆ 

 

- มีความสามารถ 

 

- มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอด

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและ

ประสบการณเก่ียวกับ 

   - ความคิด 

   - ความรู 

   - ความเขาใจ 

   - ความรูสึก 

   - ทัศนะของตนเอง 

- เจรจาตอรอง 

 

- การรับและการสงสาร 

 

- การใชภาษาถายทอดความคิด

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

ทัศนะของตนเอง 

-ขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ตนเองและสังคม  

 

 

 

 

- การขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตางๆ 

    1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและ

ความถูกตอง  

    1.5 เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ

สังคม 

- เลือกรับหรือไมรับ

ขอมูลขาวสาร 

 

- เลือก 

- การเลือกรับหรือไมรับขอมลูขาวสาร

ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง 

- การใชวิธีการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 
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ตาราง 3การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน(ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

2. ความสามารถในการคิด  

มีความสามารถในการคิดเพ่ือ

นําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง

เหมาะสมเนน 

   2.1 การคดิวิเคราะห 

   2.2 การคดิสังเคราะห 

   2.3 การคดิอยางสรางสรรค 

   2.4 การคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

   2.5 การคดิเปนระบบ 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

- การคิดเพื่อนําไปสูการสรางองค

ความรูหรือสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได

อยางเหมาะสมท่ีเนน 

   2.1 การคิดวิเคราะห 

   2.2 การคิดสังเคราะห 

   2.3 การคิดอยางสรางสรรค 

   2.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   2.5 การคิดเปนระบบ 

 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

   3.1 มีความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

   3.2 เขาใจความสมัพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 

ตาง ๆ ในสังคม 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

 

- เขาใจ 

 

 

 

- การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม 

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม

และขอมูลสารสนเทศ 

 

- ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

 

   3.3 แสวงหาความรู ประยุกต

ความรูมาใชในการปองกันและ

แกไขปญหา 

   3.4 มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

- แสวงหาความรู 

- ประยุกตความรูมาใช 

 

- มีการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- การปองกันและแกไขปญหา 

 

 

- การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม 
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ตาราง 3การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน(ตอ) 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน พฤติกรรม เน้ือหา 

4.  ความสามารถในการใชทักษะชวีิต

มีความสามารถในการนํากระบวนการ

ตาง ๆ ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน 

และการอยูรวมกันในสังคมเนน 

   4.1 การสรางเสรมิความสัมพันธอัน

ดีระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 

   4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม

พึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง

และผูอ่ืน 

- มีความสามารถ - การนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดําเนินชวีิตประจาํวัน การเรยีนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทํางาน และการอยูรวมกัน 

ในสังคมเนน 

 

 

4.1 การสรางเสริมความสัมพนัธอันดี

ระหวางบุคคล 

   4.2 การจัดการปญหาและ 

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 

4.3 การปรับตัวใหทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม 

    4.4 การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

    5.1 มีความสามารถใน 

การเลือกและใชเทคโนโลยีดาน 

ตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมคีณุธรรม 

   5.2 มีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในดานการเรยีนรู การสื่อสาร 

การทํางาน การแกปญหาอยาง

สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมี

คุณธรรม 

 

 

- มีความสามารถ 

 

 

 

- มีทักษะ

กระบวนการ 

 

 

- การเลือกและใชเทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ อยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 

- กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคม ในดาน 

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน  

การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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ตาราง 4การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1.รักชาติศาสน กษัตรยิ - รัก - สถาบันชาติศาสน กษัตริย 

2. ซื่อสัตยสุจริต - ซื่อสัตยสุจริต - ความซื่อสัตยสุจริต 

3. มีวินัย - มีวินัย - ความมีวินัย 

4. ใฝเรียนรู - ใฝเรียนรู - การใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง - อยูอยางพอเพียง - การอยูอยางพอเพียง 

6. มุงมั่นในการทํางาน - มุงม่ัน - ความมุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย - รัก - ความเปนไทย 

8.มีจิตสาธารณะ - มีจิตสาธารณะ - การมีจิตสาธารณะ 
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ตาราง 5การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เน้ือหา 

1.รักชาติศาสน กษัตรยิ 

    1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

    1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

 

1.3  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน 

ตามหลักของศาสนา 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

 

- เปนพลเมืองดี 

- ธํารงไว 

 

- ศรัทธายึดมั่นและ 

ปฏิบัติตนตาม 

- เคารพเทิดทนู 

สถาบันชาติศาสน กษัตรยิ 

- การเปนพลเมืองดีของชาติ 

- การธํารงไวซึ่งความเปน 

ชาตไิทย 

- หลักของศาสนา 

 

- สถาบนัพระมหากษัตรยิ 

2. ซื่อสัตยสุจริต 

    2.1ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอตนเองท้ังทางกายวาจาใจ 

 

2.2ประพฤติตรงตามความเปนจริง 

ตอผูอื่นทั้งทางกายวาจาใจ 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

 

- ประพฤติตรงตาม

ความเปนจริง 

ความซื่อสัตยสุจริต 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอตนเอง 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

- การประพฤติตรงตาม 

ความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ทั้งทางกายวาจาใจ 

 

3. มีวินัย 

    3.1ปฏิบัติตามขอตกลงกฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 

 

- ปฏิบัติตาม 

ความมีวินัย 

-  ขอตกลงกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของครอบครัวโรงเรียน

และสังคม 
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ตาราง 5การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา(ตอ) 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เนื้อหา 

4. ใฝเรียนรู 

4.1ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา

รวมกิจกรรมการเรียนรู 

4.2แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการ

เลอืกใชสื่ออยางเหมาะสมสรปุเปนองค

ความรูและสามารถนาํไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

- ตั้งใจเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม 

- แสวงหาดวยการ

เลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสมสรปุเปนองค

ความรูและสามารถ

นําไปใช 

 

การใฝเรียนรู 

- การเรียนรู 

 

- ความรูจากแหลงเรียนรู

ตางๆทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน 

5. อยูอยางพอเพียง 

 5.1ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม 

 

 

 5.2มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีปรับตัว 

เพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

- ดําเนินชวีิตอยาง

พอประมาณมีเหตุผล

รอบคอบมีคุณธรรม 

 

- มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

การอยูอยางพอเพียง 

- การดําเนินชีวิต 

อยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

- การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

    6.1ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่ 

การงาน 

    6.2ทํางานดวยความเพียรพยายามและ

อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 

- ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- ทํางานดวยความ

เพียรพยายามและ

อดทน 

 

ความมุงม่ันในการทํางาน 

- ความตั้งใจและรับผิดชอบ

ในหนาที่การงาน 

- การทํางานดวยความเพียร

พยายามและอดทนเพื่อให

งานสาํเร็จตามเปาหมาย 
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ตาราง 5การวิเคราะหคณุลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา(ตอ) 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

ของผูเรียน 
พฤติกรรม เนื้อหา 

7. รักความเปนไทย 

 7.1ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

 

 7.2เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 7.3อนุรักษและสืบทอด 

ภูมิปญญาไทย 

 

-ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

-เห็นคุณคาและใช 

ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

- อนุรักษและสืบทอด 

ความเปนไทย 

- ความภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

มีความกตัญูกตเวที 

 

- ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

 

- ภูมิปญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 8.1ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

 

    8.2เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

โรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

- ชวยเหลือผูอื่นดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- เขารวม 

การมีจิตสาธารณะ 

- การชวยเหลือผูอื่นดวย

ความเต็มใจโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- กิจกรรมท่ีเปนประโยชน

ตอโรงเรียนชุมชนและสังคม 

 

 

 



บทที่ 2  โครงสรางหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียนรวมหลักสูตรมาตรฐานสากล 

โรงเรียนบานคายวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

วิชาพื้นฐาน       

บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 5 5 5 5 5 5 

บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 5 5 5 5 5 5 

บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 5 5 5 5 5 5 

บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 7 7 7 7 7 7 

       

       

       

       

       

รวม 22 22 22 22 22 22 

วิชาเพิ่มเติม       

ภาษาไทย 2 2 2 2 2 2 

การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร) 2 2 2 2 2 2 

สังคมศึกษา (หนาที่ฯ) 1 1 1 1 1 1 

รวม 5 5 5 5 5 5 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน 1 1 1 1 1 1 

ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 

ลส-นน 1 1 1 1 1 1 

รวมเวลา 3 3 3 3 3 3 

รวมเวลาทั้งส้ิน 30 30 30 30 30 30 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ภาคเรียน) 600 600 600 600 600 600 

รวมเวลา (ชั่วโมง/ป) 1200 1200 1200 
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โครงสรางหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  (ภาคเรียนที่ 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพ้ืนฐาน     

บท21101 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 1 2.5 5 

บค21101 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 1 2.5 5 

บว21101 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 1 2.5 5 

บส21101 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 1 3.5 7 

    
    
    
    
      รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

    

  วิชาเพิ่มเติม 

  ท21201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 1.0 2 

ว21291 คอมพิวเตอร 1 1.0 2 

ส20231 หนาท่ีพลเมือง 31 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

    

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

  ชุมนุม  1 

  ลส-นน  1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  3 

    

  รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 1 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  (ภาคเรียนที่ 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

 

วิชาพ้ืนฐาน 

  บท21102 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 2 2.5 5 

บค21102 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 2 2.5 5 

บว21102 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 2 2.5 5 

บส21102 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 2 3.5 7 

    
    
    
    
    

 

รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

    

 วิชาเพิ่มเติม   

ท21202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 1.0 2 

ว21292 คอมพิวเตอร 2 1.0 2 

ส20232 หนาท่ีพลเมือง 32 0.5 1 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

    

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

 ชุมนุม  1 

 ลส-นน  1 

 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  3 

    

 รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  2  (ภาคเรียนที่ 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

 

วิชาพ้ืนฐาน 

  บท22101 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 3 2.5 5 

บค22101 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 3 2.5 5 

บว22101 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 3 2.5 5 

บส22101 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 3 3.5 7 

    
    
    
    
    

 

รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

    

 

วิชาเพิ่มเติม 

  ท22201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 1.0 2 

ว22291 คอมพิวเตอร 3 1.0 2 

ส20233 หนาท่ีพลเมือง 33 0.5 1 

 

รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

    

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  

 

แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

 

ชุมนุม  1 

 

ลส-นน  1 

 

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  3 

    

 

รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  2  (ภาคเรียนที่ 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

 

วิชาพ้ืนฐาน     

บท22102 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 4 2.5 5 

บค22102 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 4 2.5 5 

บว22102 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 4 2.5 5 

บส22102 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 4 3.5 7 

    
    
    
    
    
    

 

รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

 วิชาเพิ่มเติม   

ท22202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 1.0 2 

ว22292 คอมพิวเตอร 4 1.0 2 

ส20234 หนาท่ีพลเมือง 34 0.5 1 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

    

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

 ชุมนุม   

 ลส-นน  1 

 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  3 

    

 รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 

 

  



39 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  (ภาคเรียนที่ 1) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

  วิชาพ้ืนฐาน     

บท23101 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 5 2.5 5 

บค23101 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 5 2.5 5 

บว23101 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 5 2.5 5 

บส23101 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 5 3.5 7 

    
    
    
      รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

    

  วิชาเพิ่มเติม 

  ท23201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 1.0 2 

ว23291 คอมพิวเตอร 5 1.0 2 

ส20235 หนาท่ีพลเมือง 35 0.5 1 

  รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

     

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

  ชุมนุม  1 

  ลส-นน  1 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

 

3 

    

  รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 

 

  



40 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  (ภาคเรียนที่ 2) เวลาเรียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา (หนวยกิต) (ชั่วโมง) 

 

วิชาพ้ืนฐาน     

บท23102 บูรณาการภาษาไทย-ศิลปะ 6 2.5 5 

บค23102 บูรณาการคณิตศาสตร-สุขศึกษา 6 2.5 5 

บว23102 บูรณาการวิทยาศาสตร-การงาน 6 2.5 5 

บส23102 บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 6 3.5 7 

    
    
    
    
    
    

 

รวมวิชาพื้นฐาน 11 22 

 วิชาเพิ่มเติม   

ท23202 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 1.0 2 

ว23292 คอมพิวเตอร 6 1.0 2 

ส20236 หนาท่ีพลเมือง 36 0.5 1 

 รวมวิชาเพิ่มเติม 2.5 5 

    
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

 แนะแนวและบําเพ็ญประโยชน  1 

 ชุมนุม  1 

 ลส-นน  1 

 รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  3 

    
 รวมหนวยกิตทั้งสิ้น 13.5 30 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

          

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  แนะแนว 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  ชุมนุม 

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

    

 

    

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

1 20 

  รวม 

 

6 120 

 

  



42 

 

รหัสวิชา รายวิชา 
 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

(ชั่วโมง/

ภาคเรียน) 

    

 

    

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 8 

  เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน 

 

1 7 

  รวม 

 

6 45 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 1 รหัสวิชา  ทศ21101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาหลักการอานออกเสียงท้ังรอยแกวและรอยกรอง  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป

ความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปสรุปใจความสําคัญระบุเหตุผลจากเรื่องท่ีอาน

อธิบายคํา  เปรียบเทียบ  ตีความคํายากในเอกสารวิชาการคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดเขียน

สื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ยอความ  พูดสรุปใจความสาํคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค

เลาเรื่องยอละครไทย และละครพื้นบาน อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยการสรางคําประสมคํา

ซ้ําคําซอนคาํพองคําราชาศัพทวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค    สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอาน    วิเคราะหและอธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน ใชนาฏยศัพท

หรือศัพททางการละครในการแสดง  แสดงนาฏศิลปและการละครในรูปแบบงายๆเปรียบเทียบเสียง

รองและเสียงของเคร่ืองดนตรี 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ  เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน

ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9   

 ท2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 

 ท3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

 ท4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  

 ท5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ศ1.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ศ 1.2ม.1/1 

ศ 2.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
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ศ 2.2ม.1/1, ม.1/2 

ศ 3.1ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ศ 3.2ม.1/1, ม.1/2 

 

รวมทั้งหมด  48ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 2 รหัสวิชา  ทศ21102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง  จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล  ความหมาย

คําเปรียบเทียบ  คําท่ีมีหลายความหมายตีความคํายากในเอกสารวิชาการ  ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  

ระบุขอสังเกตและสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนนนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือและนํา

วิธีการใชงาน  วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนสื่อสาร  

บรรยายประสบการณ  เรยีงความ  ยอความ แสดงความคิดเห็น  ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อท่ี

โนนนาวใจ  ศึกษาเสียงในภาษาไทย  สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค  

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียน  การแตงรอยกรอง  จําแนกสํานวนท่ีเปนคาํพังเพย  และ

สุภาษิต  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมอธิบายคุณคาขอ

วรรณคดีและวรรณกรรม  นําความรูและขอคดิจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชใน

ชีวิตจริงทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 โดยใชกระบวนการอาน การคดิ ทางภาษา ฝกปฏิบัติ  สืบคนขอมูล  สื่อสาร การวิเคราะห

แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงท่ีมีความเรว็ของจังหวะและความดัง – เบา แตกตางกัน

เปรียบเทียบอารมณความรูสึกในการฟงดนตรแีตละประเภท นําเสนอตัวอยางเพลงท่ีตนเอง ชื่นชอบ

และอภิปรายลักษณะเดนท่ีทําใหงานน้ันนาชื่นชม ใชเกณฑสาํหรับประเมินคุณภาพงานดนตร ีหรือ

เพลงที่ฟง ใชและบาํรุงรกัษาเครื่องดนตรีอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ อธิบายบทบาทความสัมพันธ

และอิทธิพลของดนตรีที่มีตอสังคมไทย ระบุความ หลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรม

ตางกันออกแบบรูปภาพผลิตการแสดงทาและการเคลื่อนไหวระบุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

นาฏศิลป นาฏศิลปพื้นบาน ละครไทย และละคร พื้นบานบรรยายประเภทของละครไทยในแตละยุค

สมัย 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ  เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน

ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 
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รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

 ท2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8 

 ท3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

 ท4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 ท5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

 ศ1.1ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

 ศ1.2  ม.1/2, ม.1/3 

 ศ2.1  ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 

 ศ3.1 ม.1/4, ม.1/5 

รวมทั้งหมด  45  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 3 รหัสวิชา  ทศ22101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรองแกวและรอยกรองไดถูกตองไพเราะ  จับใจความสาํคัญ  สรุปความ  

เขียนผังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบและแนวคิดของทัศนศิลประบุขอสังเกต

การใชภาษาโนนนาวไดอยางสมเหตุสมผล  เขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน  เขียนบรรยาย

เก่ียวกับความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงานทัศนศลิปของศิลปน 

วาด ภาพดวยเทคนิคท่ีหลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวตางๆ  พรรณนา  เรียงความ  

จดหมายกิจธุระ  และเขียนวิเคราะหวิจารณเรื่องไดอยางสมเหตุสมผล  พูดสรุปความ  วิเคราะห

วิจารณเรื่องที่ฟงฟงและดูไดอยางมีเหตุผล  โดยมานาํคิดประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีความรู

เก่ียวกับ  การสรางคํา  คําราชาศัพทโดยสรางประโยคในภาษาไทย  สามารถแตงบทรอยกรอง

ประเภทกลอนสุภาพ  สรุป  อธิบายขอคิดจากวรรณคดีสรางสรรคการแสดงโดยใชองคประกอบ

นาฏศิลปและการละครเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ 

อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเนื้อหาของละคร 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ  เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน

ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9 

 ท2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 

 ท3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

 ท4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

 ท5.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

ศ 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
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ศ 1.2  ม.2/1, ม.2/2 

ศ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ศ 2.2  ม.2/1   

ศ 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ศ 3.2  ม.2/1 

รวมทั้งหมด  48 ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 4 รหัสวิชา  ทศ22102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาการอานออกเสียงรอยกรอง  รอยกรอง  จับใจความสําคัญ  สรุปความ  อธิบาย

รายละเอียด  วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็นและประเมินคุณคาและแนวคิดจากเรื่องท่ี

อานเขียนสื่อสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน  เขียนยอความ  รายงาน  วิเคราะห  วิจารณงาน

ทัศนศิลปในการโฆษณาเพื่อโนมนาวใจไดอยางมีเหตุผล เขาใจเก่ียวกับการสรางคาํ  และสามารถ

อธิบายความหมายของคําตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  สรปุ  วิเคราะห  วิจารณ  อธิบายคุณคาของ

วรรณกรรมและวรรณคดีวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร นาํผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไข

และพัฒนางานอยางเหมาะสมสรางสรรคการแสดงวรรณกรรมและวรรณคดีโดยใชองคประกอบ

นาฏศิลปและการละครรองเพลง เลนดนตรีเด่ียวและรวมวง บรรยายอารมณของเพลงและความรูสึกที่

มีตอบทเพลงที่ฟง 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ  เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน

ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ท1.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9   

 ท2.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 

 ท3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

 ท4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

 ท5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 ศ1.1  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 

 ศ1.2  ม.2/3 

 ศ2.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 



44 

 ศ2.2  ม.2/2 

 ศ3.1  ม.2/4, ม.2/5 

 ศ 3.2  ม.2/2, ม.2/3 

 

รวมทั้งหมด  47 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 5 รหัสวิชา  ทศ23101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอาน เขียน ฟง ดู พดู โดยอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองประเภทกลอน

สุภาพ กาพยฉบัง16 จับใจความ แปลความ ตีความ และขยายความ วิเคราะห วิจารณเขียน หรือพูด

แสดงความคิดเห็น ช้ีแจงแสดงความรู อธิบายความหรือโยแยงถึงคุณคาท่ีไดรับ ประเมินเรื่องที่อาน

อยางมีเหตุผล มีมารยาทการอาน คัดรายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนกรอบและผังความคิดยอ

ความ จดหมายกิจธุระ บันทึก รายงาน โครงงานจากการศกึษาคนควา เร่ืองราวในทองถ่ิน ขาว ส่ือ

สิ่งพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส วรรณคดีเรื่องท่ีเรียน มีมารยาทในการเขียน พูดรายงานประเดน็การศึกษา

คนควาเก่ียวภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนําเสนอผลงานโดยใชคอมพิวเตอร มีมารยาทในการฟง ดูและพูด 

ศึกษาลักษณะคําไทย คํามูล คําประสม คําซ้าํ คาํซอน การใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตอง

เหมาะสมกับระดับบุคคล การใชคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ ในภาษาไทย แตงกลอนสุภาพ กาพยฉบัง16 

ไดถูกตองตามขอบังคับของฉันทลักษณ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องราวประวัติความเปนมา

ของทองถิ่น บุคคลสําคัญ สารคดี บทความท่ีเกี่ยวกับทองถ่ิน ใชหลักการพินิจวรรณกรรมวิเคราะหวิถี

ไทย และคุณคาของเรื่องท่ีอาน ท้ังดานวรรณศิลป เนื้อหา วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อของสังคมและ

วัฒนธรรม ออกแบบและสรางสรรคอุปกรณและเคร่ืองแตงกายเพื่อแสดงนาฏศิลปและละครที่มาจาก

วัฒนธรรมตาง ๆ ทองจําคําประพันธที่กําหนด บทรอยกรองที่มีคุณคารองเพลง เลนดนตรีและรวมวง

โดยเนนเทคนิคการรอง การเลน การแสดงออก และคุณภาพเสียง แตงเพลงส้ัน ๆ จังหวะงาย ๆ ตาม

ความสนใจ จดจาํ นาํความรู ขอคิดท่ีไดไปใชอางอิงและประยุกตใชในชีวิตจริง 

บรรยายสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปท่ีเลือกมาโดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการ 

ออกแบบและบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะห และบรรยาย 

วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของตนเองใหมีคุณภาพ มีทักษะใน

การสรางงานทัศนศลิปอยางนอย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการสรางงาน 

ทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ สรางงานทัศนศิลปที่ 2 มิติและ 3 มิติเพื่อถายทอดประสบการณ

และจินตนาการ  ศึกษาและอภิปรายงานทัศนศิลปที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ  เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน
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ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9   

 ท2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 

 ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

 ท4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

 ท5.1ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 ศ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

 ศ 1.2  ม.3/1  

 ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 ศ 2.2  ม.3/1  

 ศ 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ศ 3.2  ม.3/1 

 

รวมทั้งหมด  50 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ ภาษาไทย - ศิลปศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการภาษาไทย - ศิลปะ 6 รหัสวิชา  ทศ23102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

  ศึกษาการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง จับใจความสําคัญระบุเหตุและผล ความหมายคําท่ี

เปรียบเทียบ คําที่มีหลายความหมาย ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ระบุ

ขอสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจ ปฏิบัติตามคูมือ และนํา

วิธีการใชงาน วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการอาน คัดรายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร 

บรรยายประสบการณ เรียงความ ยอความ แสดงความคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือจากสื่อที่โนม

นาวใจ ศึกษาเรื่องเสียงในภาษาไทย สรางคําในภาษาไทย วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค 

ความแตกตางภาษาพูดและภาษาเขียนการแตงรอยกรอง จําแนกสาํนวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม อธิบายคุณคาของวรรณคดี

และวรรณกรรม นําความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจสรางสรรคงานดนตรีของ

ตนเอง เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานดนตรีของตนเองและผูอ่ืนสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อ

ความหมายเปนเรื่องราวโดยประยุกตใชทัศนธาตุ และ หลักการออกแบบวิเคราะหและอภิปราย

รูปแบบเน้ือหาและคุณคาในงานของตนเองและผูอื่น 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห  วิจารณงานทัศนศิลปใหถูกตอง

เหมาะสม  นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานมีมารยาทในการฟง  ดู  พูด อาน  เขียน 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา ศิลปะ เปนนักคิดวิเคราะห (Critical Mild) 

เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ (Productive Mild) และเปน

ผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาํไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9   

 ท2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 

 ท3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

 ท4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
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 ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

 ศ1.1 ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 

 ศ1.2  ม.3/2 

 ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 ศ 2.2  ม.3/1  

 ศ3.1  ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 

 ศ3.2 ม.3/2, ม.3/3 

 

รวมทั้งหมด  49 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 1 รหัสวิชา  คส21101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 

  

ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการ คิดวิเคราะหเก่ียวกับ สมบัติของจํานวนเต็ม เศษสวน

และทศนิยม สมบัติของจํานวนตรรกยะ เลขยกกําลัง การนําสมบัติของจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ

และเลขยกกําลังไปใชแกปญหา การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรปูเรขาคณิตสอง

มิติท่ีเกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพสองมิติที่ไดจากการมองทางดานหนา (front view)  

ดานขาง (side view) หรือดานบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐรูป

เรขาคณิตที่ประกอบข้ึนดวยลูกบาศก 

ศึกษา ทําความเขาใจเก่ียวกับ ระบบประสาทและระบบตอมไรทอที่มีผลตอสุขภาพ การ

เจริญเติบโต ใหทํางานเปนปกติ พัฒนาการของวัยรุน ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน การ

พัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและพัฒนาการทางเพศ 

ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศ ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาและความสาํคัญ

ของการออกกําลังกาย เลือกเลนกีฬาและออกกําลังกายตามความถนัดไดถูกตองตามกฎ กติกา นํา

หลักการนันทนาการไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น เลือกเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ ประเมิน

การเลนของตนและผูอ่ืน วางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ การ

ทํางานเปนทีม ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล การทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  

รหัสตัวช้ีวัด  

ค 1.1  ม. 1/1 

 ค 1.1  ม. 1/2 

 ค 2.2  ม. 1/1 
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 ค 2.2  ม. 1/2 

 พ 1.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

 พ 2.1  ม.1/1 ม.1/2 

 พ 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 พ 3.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 

 พ 4.1  ม.1/4 

รวมทั้งหมด  20  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 2 รหัสวิชา  คส21102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการ คิดวิเคราะหเก่ียวกับอัตราสวน อัตราสวนของจํานวน

หลายๆ จํานวน สัดสวน การนําความรูเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละ ไปใชในการแกปญหา 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การนาํความรูเก่ียวกับการแกสมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในชวีิตจริง สมการเชิงเสนสองตัวแปร กราฟของความสัมพันธเชิงเสน การนํา

ความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟของความสัมพันธเชิงเสนไปใชในชีวิตจริง สถิติ  

การต้ังคาํถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง กราฟ

เสน แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายขอมูล การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง 

ศึกษา การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ รูจักควบคุม

น้ําหนักตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน สรางเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ

ทดสอบ วิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย ลักษณะอาการของผูติดสารเสพติดและ

การปองกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธของการใชสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ วิธีการ

ชักชวนผูอื่นใหลดละเลิกสารเสพติด ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาและความสาํคัญของการออกกําลัง

กาย เลือกเลนกีฬาและออกกําลังกายตามความถนัดไดถูกตองตามกฎ กติกา นําหลักการนันทนาการ

ไปเชื่อมโยงสัมพันธกับวิชาอื่น เลือกเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ ประเมินการเลนของตนและ

ผูอื่น วางแผนการรุกและการปองกันในการเลนกีฬาท่ีเลือกอยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม ยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล  

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ค 1.1  ม. 1/3 
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 ค 1.3  ม. 1/1 

 ค 1.3  ม. 1/2 

 ค 1.3  ม. 1/3 

 ค 3.1  ม. 1/1 

 พ 3.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 

 พ 3.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 

 พ 4.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

 พ 5.1  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 3  รหัสวิชา คส22101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 

  

 ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการ คิดวิเคราะหเก่ียวกับจํานวนตรรกยะ เลขยกกําลงัท่ีมี

เลขช้ีกําลังเปนจํานวนเต็ม จํานวนอตรรกยะ จํานวนจรงิ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวนตรรกยะ 

การนําความรูเก่ียวกับเลขยกกําลังและจํานวนจริงไปใชแกปญหา การบวก ลบและคูณพหุนาม การ

หารพหุนามดวยเอกนามท่ีมผีลหารเปนพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง โดยใชสมบัติ

การแจกแจง กําลังสองสมบูรณ และผลตางกําลังสอง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และการนาํ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใชในชีวิตจริง สถิติ การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูล แผนภาพ

จุด แผนภาพตน-ใบ ฮีสโทแกรม คากลางของขอมูล การแปลความหมายผลลัพธ และการนําสถิติไปใช

ในชีวิตจริง 

ศึกษา เกี่ยวกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการใหเหมาะสมกับวัย ผลที่เกิด

จากการวางแผนชีวิตเพื่อใหครอบครัวมีความสุข และหลักการเคลื่อนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย 

การละเลนพ้ืนบานในทองถ่ิน การออกกําลังกาย การเลนเกม มีความรูเบื้องตน ทักษะการเลน กลวิธี

การเลน การแขงขันและกติกาท่ีสาํคัญของกีฬาแตละประเภท การสรางเสรมิสมรรถภาพทางกายโดย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแกไขพัฒนาใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.2/1 ม.2/2   

ค 1.2  ม.2/1 ม.2/2  

ค 2.2  ม.2/5    

ค 3.1  ม.2/1   
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 พ 1.1  ม.2/1 ม.2/2 

 พ 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

 พ 3.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

 พ 3.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 

รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 4 รหัสวิชา  คส22102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2      ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 

  

  ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการ คิดวิเคราะหเก่ียวกับพื้นท่ีผิว การหาพื้นท่ีผิวของปริซึม

และทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา  

ปริมาตร การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การนําความรูเก่ียวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใชในการแกปญหา การสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติ การ

นําความรูเก่ียวกับการสรางพืน้ฐานทางเรขาคณิตไปใชในชีวิตจริง สมบัติเก่ียวกับเสนขนานและรูป

สามเหลี่ยม การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน การนําความรูเก่ียวกับการ

แปลงทางเรขาคณิตไปใชในการแกปญหา  

  ศึกษาการใชบริการทางสุขภาพอยางมีเหตุผลผลของการใชเทคโนโลยีท่ีมตีอสุขภาพและความ

เจริญกาวหนาทางการแพทยท่ีมีผลตอสุขภาพ ความสัมพันธของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต ลักษณะอาการเบ้ืองตนของผูมีปญหาสุขภาพจิต การจัดการกับอารมณและความเครียด รู

สมรรถภาพทางกายตนเองใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ปจจัยและแหลงที่ชวยเหลือฟนฟูผูติดสาร

เสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเสี่ยง สถานการณคบัขันที่จะนําไปสูอันตรายตอ

ชีวิต ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวในการเลนกีฬาไทยและกีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ ท้ังประเภท

บุคคลและทีม ประสิทธิภาพของรปูแบบการเคลื่อนไหวท่ีสงผลตอการเลนกีฬาและกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา     ที่เกิดจากการออก

กําลังกาย ตลอดจนการเขารวมออกกําลังกายเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ แนวทางในการ

พัฒนาตนเอง กฎ กติกา และขอตกลงในการเลนกีฬาท่ีเลือก  แผนการรุกและการปองกันในการเลน

กีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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รหสัตัวชี้วัด 

ค 2.1  ม.2/1 ม.2/2 

ค 2.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4  

พ 3.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

 พ 3.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 

 พ 4.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 

 พ 5.1  ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 

รวม  25  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 5 รหัสวิชา  คส23101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3      ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ช่ัวโมง 
 

  ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการ คิดวิเคราะหเก่ียวกับ สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  

การแกสมการกําลังสองตัวแปรเดยีว การนําความรูเก่ียวกับการแกสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช

ในการแกปญหา ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร การนํา

ความรูเก่ียวกับการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในการแกปญหา การหาพื้นท่ีผิวของ

พีระมิด กรวยและทรงกลม  การนําความรูเก่ียวกับพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวยและทรงกลมไปใชในการ

แกปญหา ปริมาตร การหาปรมิาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลม การนําความรูเก่ียวกับปริมาตร

ของพีระมิด กรวยและทรงกลมไปใชในการแกปญหา ความคลาย รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน  การนํา

ความรูเก่ียวกับความคลายไปใชในการแกปญหา วงกลม คอรดและเสนสัมผัส ทฤษฎีบทเก่ียวกับ

วงกลม 

  ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ

สติปญญาแตละชวงของชีวิต อนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว ผลกระทบตอการตั้งครรภ 

แนวทางปองกันความขัดแยงในครอบครัว อาหารที่เหมาะสมกับวัย พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการถูกละเมิดทางเพศ การดาํเนินชีวิตและการต้ังครรภ ตัดสินใจ

แกปญหาชีวิตดวยวิธีที่เหมาะสม มีความรูความเขาใจพฤตกิรรมสุขภาพ การปองกัน การรักษาโรค 

การดํารงสุขภาพ รวมท้ังดูแลสขุภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการท่ีมีผลตอสุขภาพ 

ความสาํคัญของภาวะสมดุลระหวางสุขภาพกายและสุขภาพทางจิต การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ สรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน ตัดสินใจ และแกไขปญหาภัยอันตรายที่กําลังเผชิญ   

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
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 รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.3 ม.3/2 ม.3/3 

 ค 2.1 ม.3/1 ม.3/2 

 ค 2.2 ม.3/1 ม.3/3 

 พ 1.1   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 พ 1.2   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 พ 1.4   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 

 พ 1.5   ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

รวมทั้งหมด  19  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระการเรียนรูบูรณาการ คณิตศาสตร - สุขศึกษา   

รายวิชา  บูรณาการคณติศาสตร - สุขศึกษา 6 รหัสวิชา  คส23102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ช่ัวโมง 
  

   ศึกษา คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการคดิวิเคราะห เก่ียวกับการแยกตัวประกอบของพหุนาม  

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสอง ฟงกชันกําลังสอง กราฟของฟงกชันกําลังสอง การนํา

ความรูเก่ียวกับฟงกชันกําลังสองไปใชในการแกปญหา อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว การนําความรูเก่ียวกับการแกอสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวไปใชในการแกปญหา  อัตราสวนตรโีกณมิติ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  การนาํคาอัตราสวน

ตรีโกณมิติของมุม 30 , 45 และ 60 องศา ไปใชในการแกปญหา สถิติ ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

(แผนภาพกลอง) การแปลความหมายผลลัพธ การนําสถิติไปใชในชีวิตจริง ความนาจะเปน เหตุการณ

จากการทดลองสุม ความนาจะเปน การนําความรูเก่ียวกับความนาจะเปนไปใช ในชีวิตจรงิ มีทักษะ

การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนกีฬาไทยและกีฬาสากล  อยางถูกตองและสนุกสนาน  โดย

ใชหลักวิทยาศาสตร หลักและวิธีสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถทางกลไก การ

พักผอนและนันทนาการ  รวมท้ังปฏิบัติตามกฎ กติกา หนาท่ี ความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิตนเองและ

ผูอื่น ใหความรวมมือในการแขงขันกีฬาและการทํางานเปนทมีดวยความมุงม่ันและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

จนเปนแบบอยางท่ีดี เพื่ออยูในสังคมและดํารงชีวิตประจาํวันอยางมีความสุข 

  โดยใชกระบวนการภาษา การอาน การเขียน การวิเคราะห เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานคณิตศาสตร มีสุขอนามัยท่ีดี เปนนักคิด

วิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิงคุณภาพ 

(Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนาํไปปฏิบัติในการดา

เนินชีวิต นาํไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

 รหัสตัวช้ีวัด 

 ค 1.2   ม.3/1 ม.3/2 

 ค 1.3   ม.3/1 

 ค 2.2   ม.3/2 
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 ค 3.1   ม.3/1 

 ค 3.2   ม.3/1 

 พ 3/1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4  

 พ 3/2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 

รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 1 รหัสวิชา  วง21101 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่1 เวลา  100  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาวิเคราะห อธิบาย เปรียบเทียบรูปรางและโครงสรางหนาที่ของเซลลพืชและเซลลสัตว 

กระบวนการแพรและออสโมซิสการสังเคราะหดวยแสงการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

การขยายพันธุพืช ลมฟาอากาศ บรรยากาศ อธิบายความสมัพันธระหวางความดันอากาศกับความสูง

จากพื้นโลกเห็นคุณคาของการพยากรณอากาศโดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใชประโยชน

จากคําพยากรณอากาศตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนําเสนอแนว

ทางการปฏิบัติตนภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อธิบายความหมายของเทคโนโลยี เลือก

ขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวัน สรางชิ้นงาน มีขั้นตอนการทํางานตาม

กระบวนการทํางาน งานอํานวยความสะดวกและจัดตกแตงบาน การประกอบอาหาร 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2  ม. 1/1, ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 

   ม. 1/11, ม. 1/12, ม. 1/13, ม. 1/14, ม. 1/15, ม. 1/16, ม. 1/17, ม. 1/18 , ม. 1/19 

 ว 2.2  ม.1/1 

 ว 3.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 

 ว 4.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 

 ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 

รวม 38 ตัวชี้วัด   



คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา  วง21102 จํานวน  2.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที ่2 เวลา  100  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ รวมทั้งจัด

กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ วิเคราะหผลจากการใชธาตโุลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ

กัมมันตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม ความสมัพันธระหวางอะตอม ธาตุ และ

สารประกอบ การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดยีวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส 

โครงสรางอะตอมพลังงานความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสคีวามรอนการนํา

ความรูมาแกปญหาในชีวิตประจําวัน แนวคิดเชิงนามธรรม การแกปญหา การเขียนผังงาน การ

ประมวลผลขอมูล การใชอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม 

หรือการแกปญหาในชีวิตจริง การทํางานตามกระบวนการทํางานตามลาํดับขั้นตอน การปลูกพืช การ

จัดสวนในภาชนะเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 

 ว 2.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 , ม.1/5 . ม.1/6, ม.1/7 

 ว. 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

 ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 

รวม 27 ตัวชี้วัด  



คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 3 รหัสวิชา  วง22101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที ่1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบายพรอมระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ

อวัยวะท่ีเกี่ยวของในระบบหายใจ โครงสรางและหนาท่ีของหัวใจ หลอดเลือดและเลือด ระบุอวัยวะ

และหนาท่ีของอวัยวะในระบบประสาทสวนกลาง ระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง อธิบายการ

แยกสารผสมโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย วิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร ตัวละลาย ความเขมขนเปนรอยละปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวล

ตอปริมาตร การสรางสิ่งของเครื่องใช การจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือใช

เทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทาํงานตามลําดับ

ขั้นตอนที่วางแผนไว และสรางงานเก่ียวกับ การจัดตกแตงบาน  การประกอบอาหาร  การประดิษฐ

ของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, 

   ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 

 ว 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 ว 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวม 39 ตัวชี้วัด  



คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 4 รหัสวิชา  วง22102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที ่2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษา วิเคราะห สํารวจ สืบคนขอมูล และอธิบาย การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงหลายแรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุในแนวเดียวกัน ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว แรง

เสยีดทาน สนามแมเหล็กสนามไฟฟา และสนามโนมถวง อัตราเร็วและความเร็ว การเปลีย่นและการ

ถายโอนพลังงาน การใชประโยชนจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ พลังงานทดแทน โครงสราง

ภายในโลก การใชประโยชนดนิ แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน แนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา

ที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ แนวคิดเชิงคํานวณ หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประกอบการแกปญหา กระบวนการทํางานตามลําดับ

ขั้นตอน การปลูกพืช การจัดสวนในภาชนะ การเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, 

   ม.2/10,  ม.2/11,  ม.2/12,  ม.2/13,  ม.2/14,  ม.2/15 

 ว 2.3 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6 

 ว 3.2 ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7,  ม.2/8,  ม.2/9, ม.2/10 

 ว 4.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 

 ง 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

 ง 2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

รวม 41 ตัวชี้วัด 



คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา  วง23101 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที ่1 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาองคประกอบของระบบนิเวศนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต ความสัมพันธ

ระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแบงเซลลแบบไมโทซีส 

และไมโอซีส โรคทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช

ประโยชนวัสดุประเภทโพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี การเรียงตัวใหมของอะตอม  

ศึกษากฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน พลังงานความรอน การเกิดสนิม

ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดกับเบส  และเบสกับโลหะ การพัฒนาเทคโนโลยีกับชีวิต

สังคมและสิ่งแวดลอม วิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับของเทคโนโลยี กลไกและการควบคุมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส การทํางานตามกระบวนการทํางานตามลําดบัข้ันตอน การจัดตกแตงบาน การประกอบ

อาหาร การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3ม.3/4ม.3/5  ม.3/6 

 ว 1.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6  ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 

 ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 

 ว 4.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 

 ง 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 

รวม 36 ตัวชี้วัด   



คําอธิบายรายวิชา 

 

สาระการเรียนรูบูรณาการ วิทยาศาสตร - การงานอาชพี   

รายวิชา  บูรณาการวิทยาศาสตร - การงานอาชีพ 6 รหัสวิชา  วง23102 จํานวน  1.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ภาคเรียนที ่2 เวลา  60  ชั่วโมง 

 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และความตานทาน ความตาง

ศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา บอกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คาํนวณพลังงานไฟฟา คลื่น

แมเหล็กไฟฟา อันตรายคลื่นแมเหล็กไฟฟา กฎการสะทอนแสง การเคลื่อนท่ีของแสง การหักเหของ

แสงขาว การเกิดภาพจากเลนส การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดูกาล การเกิด

ขางข้ึนขางแรม และการใชเทคโนโลยีอวกาศ การประมวลผล ประเมินผลขอมูล การนําเสนอขอมูล

และสารสนเทศ ใชซอฟแวรและอินเทอรเน็ตได การทํางานตามกระบวนการทํางานตามลาํดับขั้นตอน 

การปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดสวนในภาชนะ การเลือกอาชีพ เห็นความสาํคัญ

ของการประกอบอาชีพ 

  โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางภาษา 

การสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางดานวิทยาศาสตร การปฏิบัติงานอยางระบบ เปน

นักคิดวิเคราะห (Critical Mild) เปนนักคิดสรางสรรค (Creative Mild) เปนนักสรางชิ้นงานเชิง

คุณภาพ (Productive Mild) และเปนผูมีความรับผิดชอบ (Responsible Mild) สามารถนําไปปฏิบัติ

ในการดาเนินชวีิต นําไปแกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถ

ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ว 2.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10  

   ม.3/11, ม.3/12, ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19 

   ม.3/20, ม.3/21 

 ว 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 , ม.3/4  

 ว. 4.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

 ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวม 31 ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวมรายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 1   รหัสวิชา  บส

21101จํานวน3.5หนวยกติ 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1เวลา  140  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและวิเคราะหความสาํคัญของพุทธศาสนาตอสังคมไทย  การเผยแผพระพุทธศาสนา 

ที่ตนนับถือ กฎหมายคุมครองสิทธิสวนบุคคล ประโยชนของการปฏิบัติตามกฎหมาย บทบาทและ

หนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ  ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติตามคําสั่ง  

คําขอรอง คาํแนะนํา  ดวยการพูด  การเขียน  และการใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง หรือใน

สถานการณจาํลองท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 

 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง

ภาษาการสื่อสาร 

  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกิดทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  เปนนักคิดสรางสรรค

เปนนักสรางชิ้นงานคุณภาพ  มีความรบัผิดชอบ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดาเนินชวีิต นําไป

แกปญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดําเนินชวีิตอยางสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส1.1ม.1/1ม.1/2ม.1/3ม.1/4  ม.1/5ม.1/6 

 ส2.1ม.1/1ม.1/2   

ส2.2ม.1/1 

ส 4.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

ส 4.2 ม.1/1 

ส 4.3 ม.1/1ม.1/2  ม.1/3 

ต 1.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 

ต 1.2 ม.1/1ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  

ต1.3 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

ต 2.1 ม.1/1 ม.1/2   

ต 2.2 ม.1/1 ม.1/2   

ต 3.1 ม.1/1 

ต 4.1 ม.1/1 
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ต 4.2 ม.1/1 

 

รวมทั้งหมด35 ตัวช้ีวัด 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวม       รายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 2   รหัสวิชา  

บส 21102จํานวน3.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1   ภาคเรียนท่ี 2เวลา  140  ช่ัวโมง 

 

  อธิบายความหมาย ความสําคญัของเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการ

บริโภค พฤติกรรมการบริโภค ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนด

อุปสงคและอุปทาน ความหมายและความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา ผลกระทบจากกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพและสังคมประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  วิเคราะห อภิปรายความสาํคัญของ

การศึกษาประวัติศาสตรในสมัยสุโขทัย  ทั้งหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นการนาํวิธีการทาง

ประวัติศาสตรไปศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยท่ีมีอยูในทองถิ่นตนเองในสมัยตางๆ และ

เหตุการณสําคญัในสมัยสุโขทัยประเทศชาติ  ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียน

แสดงความรูสึกความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องราวตางๆ กิจกรรมตางๆ เปรียบเทียบความ

เหมือนและความแตกตางระหวางเทศการงานฉลองวันสําคัญและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษ

กับคนไทย พรอมท้ังใหเหตุผลสั้นๆประกอบอยางเหมาะสม 

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทาง

ภาษาการสื่อสาร กระบวนการวิเคราะห กระบวนการสังเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล  

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน ลักษณะทางธรรมชาติ 

การมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  มีทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  

เปนนักคิดสรางสรรคเปนนกัสรางชิ้นงานคณุภาพ  มีความรบัผิดชอบ  สามารถดําเนินชีวิตอยูใน

สังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1  ม.1/1ม.1/2 ม.1/3 

 ส 3.2  ม.1/1 
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 ส 4.1 ม.1/3 

 ส 4.2 ม.1/1 

ส 5.1  ม.1/1ม.1/2 ม.1/3 

 ส 5.2ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

ต 1.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4 

ต 1.2 ม.1/1ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  

ต 1.3 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

ต 2.1 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3 

ต 2.2 ม.1/1 ม.1/2   

ต 3.1 ม.1/1 

ต 4.1 ม.1/1ต 4.2 ม.1/1รวมทั้งหมด  33ตัวชี้วัด 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวม       รายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 3   รหัสวิชา  

บส 22101จํานวน3.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  70  ช่ัวโมง 

 

 ศึกษา วิเคราะหพุทธประวัติและความสาํคัญของพระพุทธสาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือใน

ฐานะท่ีเปนรากฐานของวัฒนธรรม ตระหนักในความสําคัญของสถาบันในสังคม  มีความรูกฎหมาย

และปฏิบัติตนตามกฎหมาย  สามารถวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตรมีท้ังความจริงและขอเท็จจริง 

การศึกษาวิเคราะหตองมีการประเมินและตรวจสอบความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร   

บูรณาการการใชภาษาตางประเทศในการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพและการเขารวมกิจกรรมใน

เทศการวันสําคัญ 

 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการ

ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการเผชญิ

สถานการณและแกปญหา 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สมารถนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต มีทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  เปนนักคิดสรางสรรคเปนนักสรางชิ้นงาน

คุณภาพ  มีความรับผิดชอบนําไปแกปญหาของตนเองและครอบครวั มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
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 ส 1.1  ม.2/3, ม.2/5, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9 

 ส 1.2  ม.2/5  

 ส 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4 

 ส 4.1  ม.2/1 

 ส 4.2  ม.2/1, ม.2/2 

 ต 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4 

 ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3 

 ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3 

 ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 

 ต 3.1 ม.2/1 

 ต 4.1 ม.2/1 

 ต 4.2 ม.2/1 

 

รวมทั้งหมด   33  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวม       รายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 4   รหัสวิชา  

บส 22102จํานวน3.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  140  ช่ัวโมง 

 

ศึกษา วิเคราะห เก่ียวกับการวางแผนการลงทุน การออม ปจจัยการผลิต และแนวทางการ

ผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 วิเคราะหและนาํเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ

แอฟริกา  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรับจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงและความ

เจริญรุงเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

การใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยี  การประกอบอาชีพและการเขารวม

กิจกรรมในเทศการวันสาํคัญ 

 โดยใชกระบวนความคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  และ

แกปญหากระบวนการกลุม   

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  นําไปแกปญหาของ

ตนเองและครอบครัว มีทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  เปนนักคิดสรางสรรคเปนนักสรางชิ้นงาน

คุณภาพ  มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดําเนินชวีิตอยางสันตสุิข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ,ม.2/4 

 ส 4.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

 ส 5.1 ม.2/1, ม.2/2 

 ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 

 ต 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4 

 ต 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5 

 ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3 

 ต 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม2/3 

 ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 
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 ต 3.1 ม.2/1 

 ต 4.1 ม.2/1 

 ต 4.2 ม.2/1 

 

รวมทั้งหมด  32  ตัวช้ีวัด 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวม                    รายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 5   

รหัสวิชา  บส23101จํานวน  3.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 1เวลา  140  ช่ัวโมง 

 

ศึกษา  วิเคราะห  อธิบายความสําคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน 

นับถือ  วิเคราะหความแตกตาง ยอมรับวิถีการดําเนินชวีิตของศาสศนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

 วิเคราะหเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร 

 ศึกษา คนควา รวบรวม สรุปและนําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงกลุมสาระภาษาตางประเทศกับ

กลุมสาระอ่ืน  มีการเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น 

 โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการวิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทาง

สังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการกลุม 

กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สมารถนําไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิต มีทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  เปนนักคิดสรางสรรคเปนนักสรางชิ้นงาน

คุณภาพ  มีความรับผิดชอบนําไปแกปญหาของตนเองและครอบครวั มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส 1.1 ม.3/1 ,ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6, ม.3/8, ม.3/10 

 ส 1.2 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4,ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 

 ส 4.1 ม.3/1 

 ส 4.2 ม.3/2 

 ต 1.1 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ต 1.2 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3, ม.3/5 

 ต 1.3 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3 
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 ต 2.1 ม.3/1,ม.3/2 

 ต 2.2 ม.3/1,ม.3/2 

 ต 3.1 ม.3/1 

 ต 4.1 ม.3/1 

 

รวมทั้งหมด  32  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมการศึกษาพิเศษเรียนรวม                    รายวิชา  บูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 6   

รหัสวิชา  บส23102จํานวน  3.5  หนวยกิต 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3   ภาคเรียนท่ี 2เวลา  140  ชั่วโมง 

 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห  ความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง

มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชนอนุรักษวัฒนธรรมไทย วิเคราะหปจจัยที่

ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงภายในประเทศ แนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

วิเคราะหพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร  ปจจัยที่สงผลตอความม่ันคง วัฒนธรรม

ไทยสมัยรัตนโกสินทรและอิทธิพลตอการพัฒนาชาติไทย 

ปฏิบัติการ ฟง พูด อาน และเขียนโดยใชคําศัพท และโครงสรางทางภาษา เปรียบเทียบ

บรรยายความรูถึงเร่ืองท่ีฟงและอานเก่ียวกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน 

โดยใชกระบวนความคิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคนขอมูล ทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ

สถานการณ  และแกปญหากระบวนการกลุม   

 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

มีทักษะทางภาษา  เปนนักวิเคราะห  เปนนักคิดสรางสรรคเปนนักสรางชิ้นงานคุณภาพ  มีความ

รับผิดชอบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถดําเนินชีวติอยางสันติสุข 

 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 

 ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
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 ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

 ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

 ต 1.1 ม.3/3, ม.3/4 

 ต 2.1 ม.3/3 

 ต 2.2 ม.3/2 

 ต 3.1 ม.3/1 

 ต 4.1 ม.3/1 

 ต 4.2 ม.3/1, ม.3/2 

 

รวมทั้งหมด19  ตัวช้ีวัด 



บทที่ 4 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   

  1. การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนบานคายวิทยา ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อตัดสินผลการ

เรยีนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ดังนี้ 

   1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอย

ละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

   2)  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด 

   3)  ผูเรียนตองไดรับการตัดสนิผลการเรียนทุกรายวชิา 

   4) ผูเรยีนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดใน

การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

   การพิจารณาเล่ือนชั้น ถาผูเรยีนมีขอบกพรองเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนพิจารณาเห็นวา

สามารถพัฒนาและสอนซอมเสรมิได ก็ใหอยูในดุลยพินิจของโรงเรียนท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

  2.การใหระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับรายวชิาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1ขึ้นไป 

โดยมีแนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนรอยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 

80-100 4 ดีเยี่ยม 

75-79 3.5 ดีมาก 

70-74 3 ดี 

65-69 2.5 คอนขางดี 

60-64 2 ปานกลาง 

55-59 1.5 พอใช 

50-54 1 ผานเกณฑข้ันต่ํา 

0-49 0 ต่ํากวาเกณฑ 
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  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผลการ

ประเมินเปนผานและไมผาน กรณีที่ผานใหระดับผลการเรียนเปนดีเย่ียม ดีและผาน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดและใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผาน 

และไมผาน 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ียายสถานศึกษา เปล่ียนรูปแบบการศึกษา  

ยายหลักสูตรละทิ้งการศึกษาและขอกลับเขารับการศึกษาตอ ศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษา

ตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรยีนรูอื่นๆ  

เชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว    

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่

โรงเรียนรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียนทั้งน้ีนักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา

ตอเน่ืองในโรงเรียนบานคายวทิยาอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนจะกําหนดรายวิชา จํานวน

หนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอนดําเนินการดังนี้ 

 1.พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลท่ีแสดงความรู ความสามารถของนักเรียนในดาน

ตาง ๆ  

 2.พิจารณาจากความรู ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ เปนตน 

 3.พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 

 4.ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศกึษา/สถานประกอบการอ่ืน แลวนาํมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 

 5.การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทยีบโอนจํานวน 8  คนคือ 

หัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ 

 6.  การเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

  6.1 กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ใหนํารายวิชาหรือหนวยกิตที่มีตัวชี้วัด/

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 

60 มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรยีนใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับเทียบโอน 
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  6.2กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน(ถามี)

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผลใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบ

โอน 

  6.3กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศ ใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรบันักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

  ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูของโรงเรียนบานคายวิทยา 

 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู จะตองสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสําหรับผูสอน โดยในการประเมินความรู และทักษะ

ตาง ๆ นั้นควรยึดบูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีรายละเอียดที่โรงเรียนตอง

ประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  

 2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 นอกจากนี้  สิ่งท่ีโรงเรียนตองตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการเรียนรูและ 

การประเมินผลการเรียนรูท่ีครผููสอนดําเนินการน้ัน นาํสูการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 

ในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี  โดยการประเมินสมรรถนะสําคัญท้ัง 5 ดานนัน้ควรเปนการประเมินในลักษณะ 

บูรณาการไปพรอม ๆ กับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ   

 1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง8 กลุมสาระ เปนการประเมินผลการ

เรียนรูตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลการเรยีนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 กําหนดสัดสวนคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค โดยใหความสาํคัญของ

คะแนนระหวางเรียนมากกวาคะแนนปลายป/ปลายภาค  ดังนี้ 

      1) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุมสาระ 
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การเรียนรูภาษาตางประเทศ อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค เทากับ 70 : 30 

          2) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ และ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี อัตราสวนคะแนนระหวางภาค : คะแนนปลายภาค 

เทากับ  80 : 20 

  1.2 กําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเปนระดับผลการเรยีน 8 ระดับ(หนา 5) และกําหนด

เงื่อนไขตางๆ ของผลการเรียน เชน การประเมินท่ียังไมสมบูรณ(ได ร) การไมมีสิทธิเขารบัการสอบ(ได 

มส) เปนตน (หนา 7) 

  1.3 กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซอมเสริม(หนา 10) การสอบแกตัวกรณีผูเรียนมีระดับ 

ผลการเรียน “0” (หนา 7) และแนวดําเนินการกรณีผูเรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส”

และ “มผ”(หนา 8-9) 

  1.4 กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมตัิผลการเรียนดังน้ี 

   1) ครูประจําวิชาสงผลการเรียนปพ.5 (SGS)  ท่ีหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู เพ่ือตรวจสอบ 

ตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

   2) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รวบรวม ปพ.5 ของครูในกลุมสาระการเรียนรูสงท่ีงานวัด

และประเมินผลการเรียนกลุมกลุมบริหารวิชาการตามปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารวิชาการ 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีนกลุมกลุมบริหารวิชาการตรวจสอบความเรียบรอย  เสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินตอผูเก่ียวของเชนครทูี่ปรึกษาผูปกครองและ

หนวยงานตนสังกัดดังนี้ 

   1) กลุมกลุมบริหารวิชาการจัดสงสําเนาเอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) หลังการอนุมัติผลการเรียนแกครูที่ปรึกษา 

   2) ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับผูปกครองนักเรียน 

   3) งานวัดและประเมินผลการเรยีน กลุมบริหารวิชาการ นาํผลการเรียนท่ีไดรับการอนุมตัิ

แลวจัดทําเปนสรปุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อรายงานตอหัวหนากลุมสาระการเรียนรูผูอํานวยการ

โรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป 

 

 2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะหและเขียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหมีการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนดังน้ันสถานศึกษาตองวางแผนการพฒันาความสามารถดานการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ควบคูไปกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 
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  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

   การพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  โรงเรียนบานคาย

วิทยาไดกําหนดแนวดําเนินการ ดังนี้ 

   1.คณะกรรมการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ของโรงเรียนบานคายวิทยา

กําหนดผลการเรียนรู หรือความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน จากกลุมสาระการเรียนรู

พรอมกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพ(ดีเย่ียมดีและผาน)ดังน้ี 

     1.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     1.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

   1.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพาก ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

     1.4 สามารถประเมินความเชือ่ถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ท่ีอานอยางหลากหลาย 

     1.5  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 

  2. ผูสอนแตละกลุมสาระออกแบบการประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นปและการจัดการเรียนรูในแตละภาคเรยีนรูปแบบ

และวิธีการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

   ครูประจําวิชาดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนโดยใชวิธีการบูรณาการ

ความสามารถ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน เขากับหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัดการเรียนรูใน

ทุกรายวิชา เม่ือนําหนวยการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละรายวิชาแลวมีผลการประเมินของ

ผูเรียนเปนผลงานในหนวยการเรียนรูน้ัน ใหนําผลการประเมินน้ันนับเขาเปนผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียนของรายวิชานั้น ๆ ดวย 

 

  เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน  คดิวิเคราะหและเขียน 

   การวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินระดับคุณภาพ ใชฐานนิยม(Mode) แลวตัดสินผลตามเกณฑที่

กําหนด สงผลใหแกคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมพัฒนาตอไป 

   เกณฑการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพดีเย่ียม ดีผาน และไมผานและ

ใหผูสอนไดใหขอมูลยอนกลับแกผูเรยีนเพื่อการพัฒนา การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ไดบรรลุ



75 

 

 

เปาหมายของสถานศึกษา และใหมีเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) เปนแนวทางในการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน   

   โรงเรียนบานคายวิทยา ไดดาํเนินการดังนี้ 

   1. กําหนดระดับคุณภาพตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว ไดแก ดี

เยี่ยม ดี  และผาน 

   2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองกับความสามารถที่จะประเมิน  

    2.1 สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    2.2 สามารถจับประเด็นสาํคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานส่ือท่ีมีความซับซอน 

    2.3 สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ให

ขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 

    2.4 สามารถประเมินความเชื่อถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิง่ที่อานอยางหลากหลาย 

    2.5 สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง โดยมีขอมูลอธิบายสนบัสนุนอยางเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

อานเพื่อ

การศึกษา 

คนควา เพิ่มพูน

ความรู 

ประสบการณ

และการ

ประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

- เรียงลําดับเรื่องราว 

จากเร่ืองที่อาน 

- ฝกอานและ 

รวมกิจกรรม 

รักการอานเปน

ประจํา 

- เรียงลําดับ

เรื่องราวจาก

เรื่องท่ีอานได

เหมาะสม  

- ฝกอาน

และรวม

กิจกรรม 

รักการอาน 

เปนประจํา 

 

- ไมฝกอานและ 

ไมรวมกิจกรรม 

รักการอาน 

 ไดเหมาะสม 

ไมวกวน 

- นําความรูที่ไดจาก

การอานไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

ไมวกวน 

 

  

จับประเด็นสําคัญ 

ลําดบัเหตุการณ

จากการอานสื่อที่

มีความซับซอน 

- จับประเด็นสาํคัญ

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

- ลําดับเหตุการณ 

จากการอานสื่อท่ีมี

ความซับซอนได 

 

- จับประเด็น

สําคัญจาก 

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

 

- ลําดับ

เหตุการณ

จากการ

อานสื่อที่มี

ความ

ซับซอนได 

 

-ไมสามารถลาํดับ

เหตุการณและจับ

ประเด็นสําคัญจาก

การอานสื่อที่มี 

ความซับซอนได 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ   ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตางๆ 

- วิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียน

ตองการสื่อสารกับ

ผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่อานได 

- ใหขอเสนอแนะใน

แงมุมตาง ๆ จากเรื่อง

ที่อานได 

- วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

ได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

-  วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการ

สื่อสารกับ

ผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสารกับ

ผูอานวิพากษ และให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 
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   3. ใหคําอธิบายระดับคุณภาพ (ตอ) 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

และสามารถ

วิพากษ ให

ขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตางๆ 

- วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

- ใหขอเสนอแนะ

ในแงมุมตาง ๆ 

จากเรื่องที่อานได 

- วิเคราะหสิ่งท่ี

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอานได 

- วิพากษเรื่องที่

อานได 

 

- วิเคราะห 

สิ่งที่ผูเขียน

ตองการสื่อสาร

กับผูอานได 

 

- ไมสามารถ

วิเคราะหสิ่งที่

ผูเขียนตองการ

สื่อสารกับผูอาน

วิพากษ และ 

ใหขอเสนอแนะ 

ในแงมุมตาง ๆ  

จากเรื่องที่อานได 

ประเมินความ

เช่ือถือ คุณคา 

แนวคิดท่ีไดจากสิ่ง

ที่อานอยาง

หลากหลาย 

 

- ประเมินความ

เชื่อถือ ที่ไดจากสิ่ง

ท่ีอานไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินคุณคาที่

ไดจากสิ่งท่ีอานได

อยางหลากหลาย 

- ประเมิน แนวคิด

ท่ีไดจากสิ่งที่อาน

ไดอยาง

หลากหลาย 

- ประเมินได 2 ใน 

3 ขอ 

 

- ประเมินได 1 

ใน 3 ขอ 

 

- ไมสามารถ

ประเมินไดทั้ง 3 

ขอ 

เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดยมี

ขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุนอยาง

เพียงพอและ

สมเหตุสมผล 

 

- เขียนแสดงความ

คิดเห็นโตแยง โดย

มีขอมูลอธิบาย

สนับสนุน

พอสมควรและ

สมเหตุสมผล 

- เขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง โดยไมมี

ขอมูลอธิบาย

และไม

สมเหตุสมผล 

 

- ไมเขียนแสดง

ความคิดเห็น

โตแยง  
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 3. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึงลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่

สังคมตองการ ในดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยม จิตสํานึก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดซ่ึง 

มีอยู 8 คุณลักษณะ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงม่ันในการทํางาน รกัความเปนไทย มีจิตสาธารณะ    

  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองกับ

บริบทและจุดเนนของตนเองได 

  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคจะบรรลุผลไดนั้น ตองอาศัยการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูท่ีปรึกษา  

ครูผูสอน ผูปกครองและชุมชนท่ีตองมุงขัดเกลา บมเพาะ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้น

แกผูเรียน 

  แนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  โรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนนิการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย  

        1) แตงต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

เพื่อ 

   1.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและแนวทางการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขปรับพฤติกรรม 

   1.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครายภาค และจบการศึกษาแต

ละระดับ 

   1.3 จัดระบบการปรับปรงุแกไขปรับพฤติกรรมดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอขอมูลเพื่อ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2) พิจารณานิยามหรือความหมายของคุณลักษณะแตละตัวพรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดหรือ

พฤติกรรมบงชี้หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคุณลักษณะแตละตัว  

  3) กําหนดเกณฑและแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลองกับบริบท

และจุดเนนของสถานศึกษา กําหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑในการประเมินตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไว 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และ ไมผาน กาํหนดประเดน็การประเมิน

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค 

  4) เลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไมยุงยาก ซับซอน ไดแก คาฐานนิยม (Mode) แลวตัดสินผล

ตามเกณฑท่ีกําหนดไวนําผลการตัดสนิใหคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

พิจารณาเพื่อดําเนินการสงเสริม พัฒนาตอไป 



79 

 

 

  5) ใหครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูและผูทีไ่ดรับมอบหมายรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

  รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานคายวิทยาคอืใหครูประจําวิชา

รับผิดชอบเพื่อบูรณาการและจัดทําแผนการเรียนรูและแผนการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงคในขอ

นั้นๆดวยในคราวเดียวกัน การประเมินคุณลักษณะอันประสงค ก็ดําเนินการประเมินรวมกับตัวชี้วัดใน

แตละกลุมสาระการเรยีนรูโดยสถานศึกษาคาดหวังวาเม่ือไดดําเนินการในภาพรวมแลวการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคจะครบทุกขอตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยดําเนินการดังน้ี 

     1.คณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษารวมกับ

ครูผูสอนรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุมสาระวิชาและพิจารณาเลือกคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วามีคุณลักษณะอันพึงประสงคขอใดบางท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชาที่ครูแตละคน

รับผิดชอบรวมทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย   

  2.ครูผูสอนนําคุณลักษณะอันพึงประสงคที่คัดเลือกไวไปบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุมสาระการ

เรียนรูดําเนินการพัฒนาและประเมินรวมกัน 

  3.ครูผูสอนสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนําเสนอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป           

  

 4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือสงเสริม

พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจ ใหเต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ศลีธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานกึของการทําประโยชนเพื่อสังคมและ

สามารถบริหาร การจัดการตนเองได กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก   

  1. กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาการ

แนะแนว ใหสอดคลองครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคมกิจกรรมสําคัญในการพัฒนา

ไดแก กิจกรรมการรูจักเขาใจและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น กิจกรรมการปรับตัวและดํารงชีวิต 

กิจกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแกปญหา เปนตน 

  2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํ ผูตามท่ีดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล     
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การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บรบิทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียน

ประกอบดวย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร เปน

กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนาํผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน 

การรูจักแกปญหา การตัดสนิใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน การ

ประนีประนอม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณ  พรอมท้ังดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา เปนตน 

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง  ตั้งแตการศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกนัเปนกลุม 

กิจกรรมสําคัญในการพัฒนา ไดแก ชุมนุมหรือชมรมตาง ๆ ที่สถานศกึษากําหนดข้ึนตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบรบิทของสถานศกึษาและทองถิ่น 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทําประโยชนตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดี

งาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตใจมุงทําประโยชนตอครอบครัว ชุมชนและสังคม กิจกรรมสําคัญ

ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสรางสรรคสังคม กิจกรรมดํารงรกัษา สืบสานศาสนา ศลิปะ

และวัฒนาธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม เปนตน 

  เวลาเรียนสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในสวน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนดังน้ี 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    รวม 3 ป  จํานวน  45  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 15  ชัว่โมง) 

  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    รวม 3 ป  จํานวน  60  ช่ัวโมง (เฉลี่ยปละ 20 ชัว่โมง) 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสามารถนําไปสอดแทรก หรือบูรณาการ ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศกึษาวิชาทหาร ไดตามความ

เหมาะสม ท้ังน้ี การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนใหผูเรียนรายงานแสดงการเขารวม

กิจกรรมและมีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรมดวย 
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  การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสาํคัญประการหน่ึงสําหรับการเล่ือน

ช้ันและการจบระดับการศึกษา ผูเรียนตองมีเวลาเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ตลอดจน

ผานการประเมินตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

 

แนวดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ดวยวิธีการที่หลากหลาย และใชการประเมินตามสภาพจริง 

   1.2 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว

หรือไม 

   1.3 ในกรณีท่ีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกควรจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพ่ือสรุปความกาวหนา ปรับปรงุแกไข และรายงานให

ผูปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปรวมกับผลการประเมินในภาคเรยีนท่ีสอง 

เพื่อตัดสินผลการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเมื่อจบปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้นภาค

เรียนในระดับมัธยมศึกษา)   

   1.4 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน

ระเบียนแสดงผลการเรียน     

   1.5 ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนหรือทั้งสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ผูสอนตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในป

การศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเล่ือนช้ันและจบการศึกษา 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปน 

การประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนรายป / รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละ

กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปสุดทายเพื่อการจบแตละระดบัการศึกษา 

โดยการดําเนินการดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

   2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
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   2.2 ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของผูเรยีนเปนรายบุคคล

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด) น้ัน ผูเรียน

จะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

    1) กิจกรรมแนะแนว    

    2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งไดแก (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน

และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม    

    3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    

   2.3 นําเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เพื่อใหความเห็นชอบ 

   2.4 เสนอผูบริหารสถานศึกษา พจิารณาอนุมตัิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผาน

เกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 

  

  3. ขอเสนอแนะ  

   การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

   3.1 เวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร

กําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผูเรียนทุกคนตองมีผลการประเมินระดับผาน ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผูเรียนจึงจะไดผลการประเมินเปนผาน (ผ)เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการ

เรียน 

   3.4 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรม (มผ) ใหเปนหนาท่ีของครู หรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 

ที่จะตองซอมเสริม โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นแลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูบริหารสถานศกึษาทราบเพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรยีนอยาง

เหมาะสมเปนรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกใน

กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน  

ซึ่งสถานศกึษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาวและนํามาเปนสวนหน่ึงใน

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 
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 เกณฑการผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังนี้ 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กําหนดไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามจุดประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดงันี้ 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑและปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีเวลาเขารวมไมครบตามเกณฑ หรือไมผานการปฏิบัติกิจกรรม

และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละภาค/ป 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    ไมผาน  หมายถึง  ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ“ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง 

    จาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผานหมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรยีนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน”บางชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

 

เกณฑการจบหลักสูตรโรงเรยีนบานคายวิทยา 

 1. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 92 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวย

กิตและรายวิชาเพิ่มเติม 26 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 92 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต  

และรายวิชาเพิ่มเติม 26 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 
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  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 2. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(โครงสราง 1) 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม93 หนวยกิต โดยเปนรายวชิาพื้นฐาน41หนวย

กิต และรายวิชาเพิ่มเติม52 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 93 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต

และรายวิชาเพิ่มเติม 52 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 3. การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(โครงสราง 2) 

  1) ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 92 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41หนวย

กิต และรายวิชาเพิ่มเติม 51 หนวยกิต 

  2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร 92 หนวยกิต โดยเปนรายวชิาพื้นฐาน 41 หนวยกิต

และรายวิชาเพิ่มเติม 51 หนวยกิต 

  3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน 

  5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน ในระดับผาน 

 



บทที่ 5 

การบรหิารจัดการหลักสูตร 

 

  โรงเรียนบานคายวิทยา เปนหนวยงานท่ีนาํหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนจึงมีการจัดมาตรการสงเสรมิสนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตางๆท่ีสาํคัญไดแก 

การพัฒนาบุคลากร 

  การพัฒนาบุคลากรมีความสาํคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตรซึ่งในท่ีสุดจะ 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน

ใหประสบความสําเร็จโรงเรยีนบานคายวิทยา  จึงมุงพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเน่ืองเนนการ

สรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรูรวมท้ังการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดเปนเปาหมายการจัดการเรยีนรู

แบบบูรณาการการฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมรปูแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศ

ทั้งแบบกลุมและเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศกึษาดูงานการฝกอบรมและ

จะตองไดรับการประเมินผลเปนระยะๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  โดยโรงเรียนบานคายวิทยา  ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรดังน้ี 

  1) มอบหมายใหกลุมบริหารงานบุคคล  เปนคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีการ 

ดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 

  2) ประเมินความตองการความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรใหเปนรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

  3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซึ่งมีดําเนินการในหลายลักษณะเชนการ 

ประชุมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานโดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 

ตัวจักรท่ีสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชครูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความมุงหมายของหลักสูตรและการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสําคญัท่ีจะ 

สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 

  4) สงเสริมสนับสนุนใหมีมุมหรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แบบอิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเตมิดวยตนเอง 

  5) สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรมแลกเปลี่ยนความรูอยางตอเน่ืองผูบริหารจะตองเปน 

ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการและควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

แกปญหาตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนงบประมาณทรพัยากร 
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  การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนการปรับกระบวนทัศนการจัด

หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิมจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอ้ือ

ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนาํหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพไดแก 

  - จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผล 

การใชหลักสูตรรวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่จะชวย

สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อวัสดอุุปกรณและเอกสารตางๆอยางเพียงพอเปนปจจุบัน 

และสอดคลองกับความตองการใหมีหองเรียนสถานที่เรียนและหองพิเศษตางๆอยางเพียงพอเชน 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหองเรยีนคอมพิวเตอรโรงฝกงานหองสมุดแหลงเรียนรูท่ี 

หลากหลายหองประชุมขนาดตางๆสนามกีฬาและโรงยิมเปนตน 

  - จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานการ 

ใชอาคารสถานที่ตางๆเชนคํานึงถึงขนาดของหองเรยีนและจํานวนหองเรยีนหองสมุดท่ีเอื้ออํานวยให

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

  - บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพเชนการจัดครูเขาสอนเปนสิ่งที่จะ 

ตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะครูจะเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรู

จึงควรจัดใหครูไดสอนตรงตามความรูความสามารถและความถนัดรวมท้ังการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา 

 

การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 

  การจะสงเสริมใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอง 

คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตางๆภายในสถานศึกษาและสรางเครือขายระหวางสถานศึกษา 

  - ใหฝายตาง ๆ ทั้งผูปกครองชุมชนผูบริหารครูและนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรง 

จากการใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพการจัด 

การศึกษา 

  - ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิดรวมทําสถานศึกษาควรจัดสรร 

เวลาใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกันทํางานโดย 

ใชกระบวนการกลุมพยายามลดภาระงานอ่ืนๆของครูโดยใหมุงที่งานสอนเปนหลัก 

  - สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวมและการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเปน 

เครือขายภายในเชนเครือขายผูปกครองหรือเครือขายภายนอกเชนเครือขายสถานศึกษาเครือขาย 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรัพยากรและปจจัยเพิ่มข้ึนใน

การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

 ความสาํเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 

ซึ่งสถานศกึษาจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึนโดยดําเนินการดังนี้ 

 - จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพท้ังเรื่องการจัดกลุมผูเรียนและ 

โครงการที่จะสงเสริมการเรียนรูและคุณธรรมการจัดตารางสอนของสถานศึกษาการลงโทษและให

รางวัลผูเรียน 

 - สรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังหองสมุดแหลงการเรียนรูมุมคนควาแกครูผูสอนและ 

นักเรียนการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 

 - สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตรรวมทั้ง 

ขอมูลเก่ียวกับสภาพความเปนอยูทรัพยากรเศรษฐกิจอาชพีและความตองการของทองถ่ิน 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูครูสามารถนําสภาพปญหาตางๆบูรณาการเขาสู 

กระบวนการเรียนรูในหองเรยีน 

 - สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

เพื่อบริหารจัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครูนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ

เรียนรูหรือบริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสมอีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทํางานเปนทีม 

 - สงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการเพื่อถายทอด 

ประสบการณใหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูนวัตกรรมใหมๆอีกทั้งยังเปนการ 

สงเสริมความเปนนักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวยเพื่อสรางความม่ันใจแกพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การเรียนรูและเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษาการกํากับดูแลคุณภาพของ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใชจึงเปนสิ่งจําเปนสถานศึกษาสามารถ

ดําเนินการไดหลายแนวทางไดแก 

 

การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

 การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม 

คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายท้ังน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการติดตามเชนการตรวจ

เย่ียมและการสังเกตการณในชั้นเรียนการสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรูการ

บันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตนสถานศึกษาควรจดัใหมีแผน

นิเทศกํากับติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรูสึกท่ีเปนกัลยาณมิตรมีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและยอมรบัการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนิเทศและเปนผูรับ

การนิเทศซึ่งจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาเพื่อใหเกิดระบบการนิเทศติดตามท่ีเปนกัลยาณมิตรดังกลาวแลว

ควรดําเนินการดังนี ้

 - รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับติดตามเพื่อเฝาระวังมิให 

คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหาอุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

 - สรางความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครู 

และบุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือเพื่อให

การใชหลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 - กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 - ผูบรหิารสถานศึกษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบครบวงจรท้ังในระดับชั้น

เรียนระดับสถานศึกษาอยางตอเนื่องและครอบคลุม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช๒๕๔๒กาํหนดใหสถานศึกษามีการ 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมความพรอมสําหรับประกันคุณภาพภายนอกเปน

ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความมั่นใจตอพอแม

ผูปกครองและชุมชนวาจะสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพสถานศึกษาตองจัดระบบประกัน

คุณภาพที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังนั้นตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องโดยมี

แผนพัฒนาคุณภาพมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนแผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียนมีการ

รายงานผลเปนระยะๆอยางตอเนื่องและนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตร 

 การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารท่ีแมนตรงแสดงจุดแข็งจุดออนปญหาสาเหตุและ 

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ันสถานศึกษาควรดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 - การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุงเนนการวิจัยเพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณา 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนและความตองการของผูปกครอง 

ชุมชนเชน 

  การประเมินตัวหลักสูตรโดยมีหัวขอในการพิจารณาเชนความครบถวนของ 
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องคประกอบหลักสูตรความสอดคลองของแตละองคประกอบความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

และกรอบหลักสูตรทองถิ่นความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนพอแมผูปกครองและชุมชน

ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรยีนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและระบบการวัด

และประเมินผลเปนตน 

  การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนใน 

อนาคตเพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรยีนและเวลาเรียน 

  การประเมินความตองการของพอแมผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพื่อนํามาใช

กําหนดโปรแกรมการเรียนและโครงการตางๆ 

 - การวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร 

  การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง

สถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อเปน 

หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญารางกายคุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรูระดับชาติและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขกระบวนการประเมินผลการใช

หลักสูตรสามารถดําเนินการไดทั้งระหวางการใชหลักสูตรและเมื่อนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลวหรือ

การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตรคอืผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรน่ันเอง 

 เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควรจัด

ใหมีการประเมินทั้งระบบคือ 

 1) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 

 2) สรางความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดขึ้นกับคณะครู 

 3) วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ 

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะๆโดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมิน 

รายการใดบาง 

 4) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการท่ีสาํคัญคือพิจารณาองคประกอบ 

ของหลักสูตรที่จะประเมินพิจารณาหลักเกณฑที่จะใชในการประเมินออกแบบการจัดเก็บขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

สําหรับประเด็นในการประเมินน้ันสามารถประเมินไดท้ังเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร

กระบวนการใชหลักสูตรและผลจากการใชหลักสูตรอยางไรก็ตามสถานศึกษาควรมุงเนนการประเมิน

สวนท่ีเกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญและควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและ

คุณลักษณะของผูเรียนสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญโดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติเชนผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้งผลการ
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ประเมินในภาพรวมและผลการประเมินที่แยกรายวิชาและแยกรายมาตรฐานหากผลการประเมินไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีคาดหวังควรศึกษาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงซึ่งสาเหตุยอมเกิดมาจาก

ปจจัยและกระบวนการใชหลักสูตรนั่นเองจากนั้นจึงหาวิธีแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

ประเด็นเก่ียวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

 

 ปจจัยของการใชหลักสูตร          กระบวนการใชหลักสูตร ผลการเรยีนรูของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครทูําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาการจัดเรยีนการสอนของตนเองโดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหา

การวิจัยที่มีความสาํคัญและสงผลกระทบตอผูเรียนมากท่ีสุดกอนและท่ีมาของปญหาการวิจัยอาจเกิด

จากผูเรียนเชนปญหาพฤติกรรมปญหาการเรียนรูเปนตนหรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอน

ของครูไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนเมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย

ตอไป 

 

  

- หลักสูตรสถานศกึษา 

- ความพรอมของบุคลลากร 

- ทักษะการถายทอดของครู 

- เทคนิคการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 

- การวัดผลประเมินผล 

- การบริหารจัดการ 

 ฯลฯ 

- การออกแบบและการ

จัดการเรียนรูของครู 

- การนิเทศติดตามการใช

หลักสูตร 

- การประเมินผลการ

เรยีนรู 

 ฯลฯ 

- คุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

- การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนและ

สมรรถนะหลักของผูเรียน 

- ความสาํเร็จในการศึกษา

ตอประกอบอาชีพ 

 ฯลฯ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีนตองอยูบนจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ 

ประการแรกคือการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนและ

การเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองบันทึกวิเคราะหแปลความหมายขอมูล

แลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครูการวัดและ

ประเมินผลกับการสอนจึงเปนเรื่องที่สัมพันธกันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด

ประสิทธิภาพการประเมินระหวางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชนนี้เปนการวัดและ

ประเมินผลยอย (Formative assessment) ที่เกิดขึ้นในหองเรียนทุกวันเปนการประเมินเพื่อใหรู

จุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุงจึงเปนขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาในการเก็บขอมูลผูสอนตองใชวิธีการและ

เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลายเชนการสังเกตการซักถามการระดมความคิดเห็นเพื่อใหไดมติ

ขอสรุปของประเด็นท่ีกําหนดการใชแฟมสะสมงานการใชภาระงานท่ีเนนการปฏิบัติการประเมิน

ความรูเดิมการใหผูเรียนประเมินตนเองการใหเพื่อนประเมินเพื่อนและการใชเกณฑการใหคะแนน 

(Rubrics) สิ่งสําคัญท่ีสุดในการประเมินเพื่อพัฒนาคือการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะ

คําแนะนําที่เช่ือมโยงความรูเดมิกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูนแกไขความคิดความเขาใจเดิมท่ี

ไมถูกตองตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายและพฒันาตนได 

 จุดมุงหมายประการที่สองคือการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเปนการประเมินสรุปผล

การเรียนรู (Summative assessment) ซึ่งมีหลายระดับไดแกเม่ือเรียนจบหนวยการเรียนจบรายวชิา

เพื่อตัดสินใหคะแนนหรือใหระดับผลการเรยีนใหการรับรองความรูความสามารถของผูเรียนวาผาน

รายวิชาหรือไมควรไดรับการเลื่อนชั้นหรือไมหรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมการประเมินเพื่อตัดสินผล

การเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียนแสดงออกความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณา

ตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑผลการปฏิบัติมากกวาใชเปรียบเทียบระหวางนักเรยีน 

 

การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปจจุบันนอกจากใหทั่วถึงแลวยังมุงเนนคุณภาพดวยผูปกครองสังคมและรัฐ

ตองการเห็นหลักฐานอันเปนผลมาจากการจัดการศึกษาน่ันคือคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรหนวยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแตสถานศึกษาตนสังกัดหนวยงานระดับชาติที่

ไดรับมอบหมายจึงมีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพผูเรยีนตามความคาดหวังของหลักสูตร

ดังน้ันหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จึงกําหนดใหมีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูใน4ระดับไดแกระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติทุก

ระดับมีเจตนารมณเชนเดียวกันคือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเพื่อนําผลการ

ประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
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การประเมินระดับชั้นเรียน 

 เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรยีนรูผูสอนดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

ผูเรียนและตัดสินผลการเรยีนในรายวิชา/กิจกรรมท่ีตนสอนในการประเมินเพื่อพัฒนาผูสอน

ประเมินผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดเปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูดวยวิธกีารตางๆ

เชนการซักถามการสังเกตการตรวจการบานการแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกริยาอาการ

ตาง ๆของผูเรียนตลอดเวลาท่ีจัดกิจกรรมเพื่อดูวาบรรลตุัวชีว้ัดหรือมีแนวโนมวาจะบรรลุตวัชี้วัด

เพียงใดแลวแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆอยางตอเนื่องการประเมินเพื่อตดัสินเปนการตรวจสอบณจุด

ที่กําหนดแลวตัดสินวาผูเรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมและมากนอย

เพียงใดทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บคะแนนของหนวยการเรียนรูหรือของการประเมินผลกลางภาค

หรือปลายภาคตามรปูแบบการประเมินท่ีสถานศึกษากําหนดผลการประเมินนอกจากจะใหเปน

คะแนนหรือระดับผลการเรียนแกผูเรียนแลวตองนํามาเปน 

ขอมูลใชปรับปรุงการเรียนการสอนตอไปอีกดวย 

 

การประเมินระดับสถานศึกษา 

 เปนการตรวจสอบผลการเรยีนของผูเรียนเปนรายป/รายภาคผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห

และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและเปนการประเมินเพ่ือใหไดขอมูล

เก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรยีนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไมผูเรียน

มีสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาในดานใดรวมท้ังสามารถนาํผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษา

เปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาํนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและชุมชน 

 

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามภาระความรับผดิชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยวิธีการ

และเคร่ืองมือที่เปนมาตรฐานซึ่งจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือดวยความรวมมือกับ

หนวยงานตนสังกัดและ / หรือหนวยงานที่เก่ียวของนอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการไดดวยการ

ตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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การประเมินระดับชาติ 

 เปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่3และชั้น

มัธยมศึกษาปที่6เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตางๆเพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตางๆขางตนเปน

ประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียนถือเปนภาระความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือปรบัปรุงแกไขสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนได

พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความ

ตองการไดแกกลุมผูเรียนทั่วไปกลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษกลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่ากลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรมกลุมผูเรยีนท่ีปฏิเสธโรงเรียนกลุมผูเรยีนท่ีมี

ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมกลุมผูเรียนที่พิการทางรางกายและสติปญญาเปนตนขอมูลจากการ

ประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศกึษาในการดาํเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงทีอันเปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 
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บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดฝกอบรมวิทยากร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 ชุดที่ 3  การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน.  มปพ. กรุงเทพฯ : 2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดฝกอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ชุดที่ 2 แนวทางการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา. มปพ.  กรุงเทพฯ : 

2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  มปพ.  กรุงเทพฯ : 

2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551. โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ : 2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ฉบับใชในโรงเรียนโครงการ    

นํารองพุทธศักราช 2551.  มปพ.  กรุงเทพฯ : 2551. 
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คณะผูจัดทํา 

 

คณะที่ปรึกษา 

นายนพดล    กาญจนางกูร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา  

นางสาวสุภาพ     ประดิษฐคาย  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

นางธิดารัตน     นิยมถ่ิน   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 

นางพรทิพย      พงศดวง     หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นางสาวจินตนา     อภัย      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา  ศาสนา และ 

            วัฒนธรรม 

นายทวีศักดิ์      เหลาฤทธ์ิ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษา 

นายชัยวุฒิ      มาดวง     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

นางสุภาพร      ถิ่นชีลอง    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี 

นางสาวอัจฉรา     แซปง     หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวสุภาพ     ประดิษฐคาย  ครู   โรงเรียนบานคายวิทยา 

นายเฉลิมพล     ตามเมืองปก  ครู   โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางธิดารัตน     นิยมถ่ิน   ครู   โรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสาวปทมาพร     บํารุงภักด์ิ   ครู   โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสาวนรินทิพย     หวะสุวรรณ  ครผููชวย โรงเรียนบานคายวิทยา 

นางสาวกัญญรัตน    รวมกระโทก  ครู   โรงเรยีนบานคายวิทยา 

นางสุทิศา      ตอสกุล   ครู   โรงเรียนบานคายวิทยา  

นางมลรัฐ      ขามจัตุรสั   ครู   โรงเรียนบานคายวิทยา    

เรียบเรียง/จัดพิมพ/รูปเลม 

นางธิดารัตน      นิยมถิ่น   ครู   โรงเรยีนบานคายวิทยา 

 

 

 

 


