
หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1

ระดับประถมศึกษา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)



คำอธิบายรายวิชา สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
       จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2. การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม

การฝากเงิน และการประกันภัย 

3. สินเชื่อ

การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ ลักษณะของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ  วิธีการ
ป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รั บเรื ่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

5. ภัยทางการเงิน

ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน



การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 www.facebook.com/hotline1213 

3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้

4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้

วัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้

2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

https://www.1213.or.th/
http://www.facebook.com/hotline1213


รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

จำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน  
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน  

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ชม. 

1.2 ประเภทของเงิน 1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
3. บอกสกุลเงินตราต่างประเทศที่
สำคัญ

1. เงินตราไทย
- ธนบัตร
- เหรียญกษาปณ์

2. เงินตราต่างประเทศ
- สกุลเงินของต่างประเทศ

ที่สำคัญ 

1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์   

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต
3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

online payment พร้อมเพย์ 
และ QR code 
3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

2. การวางแผนการเงิน 
2.1 การวางแผนการเงิน 1. เข้าใจความสำคัญและบอก

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน
1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน

22 ชม. 

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน  

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์ 
และวิเคราะห์บันทึกรายรับ-
รายจ่าย
4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับ-
รายจ่าย
5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี

- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ

การเงินที่ดี 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

2.3 การตั้งเป้าหมายและ
จัดทำแผนการเงิน  

1. บอกประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย
การเงินที่ควรมีในชีวิต

1. ประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงินในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
ชีวิต
3. ลักษณะของเป้าหมาย
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงนิ

2. สามารถตั้งเป้าหมายการเงิน
และวางแผนการเงินของตนเองที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต

2.4 การออม 1. อธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม
2. เป้าหมายการออม
3. หลักการออมให้สำเร็จ

2.5 การฝากเงิน และการ
ประกันภัย 

มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
และการประกันภัยที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ 

ผลิตภัณฑ์เงินฝากและการ
ประกันภัย 

3. สินเชื่อ 1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
4. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
ด้วยตนเอง
5. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ
3. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
4. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วย
ตนเอง
5. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

20 ชม. 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

4. สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อ่ืน ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

6 ชม. 

5. ภัยทางการเงิน 1. บอกประเภทและลักษณะของ
ภัยทางการเงิน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางการเงิน
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน

ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เรื่องภัยทางการเงิน   

- หนี้นอกระบบ
- แชร์ลูกโซ่
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย

ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/  
ลอตเตอรี่ปลอม 

- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

20 ชม. 



หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 



คำอธิบายรายวิชา  สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2. การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม
การฝากเงิน กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และการประกันภัย 

3. สินเชื่อ

การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้  ลักษณะของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย เครดิตบูโร วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รับเรื ่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

5. ภัยทางการเงิน

ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน



การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง

2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 www.facebook.com/hotline1213 

3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้

4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้

2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

https://www.1213.or.th/
http://www.facebook.com/hotline1213


รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

      จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน  
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน  

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 ชม. 

1.2 ประเภทของเงิน 1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
3. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
4. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

1. เงินตราไทย
- ธนบัตร
- เหรียญกษาปณ์

2. เงินตราต่างประเทศ
- สกุลเงินของต่างประเทศ

ที่สำคัญ 
- อัตราแลกเปลี่ยนและ

วิธีการคำนวณเงินตรา
ต่างประเทศ 

- ช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์   

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต
3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต
online payment พร้อมเพย์
และ QR code
3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

2. การวางแผนการเงิน 
2.1 การวางแผนการเงิน 1. เข้าใจความสำคัญและบอก

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน
1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน

36 ชม. 

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน  

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์ 
และวิเคราะห์บันทึกรายรับ-
รายจ่าย

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความไม่
จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับ-
รายจ่าย



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี
- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ

การเงินที่ดี 
2.3 การตั้งเป้าหมายและ
จัดทำแผนการเงิน  

1. บอกประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย
การเงินที่ควรมีในชีวิต
2. สามารถตั้งเป้าหมายการเงิน
และวางแผนการเงินของตนเองที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต

1. ประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงินในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
ชีวิต
3. ลักษณะของเป้าหมาย
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการเงนิ

2.4 การออม 

2.5 การฝากเงิน และการ
ประกันภัย 

1. อธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ

1. มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และการประกันภัย ที่เหมาะสม
กับตนเองได้
2. บอกบทบาทหน้าที่และ
หลักการของกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม
2. เป้าหมายการออม
3. หลักการออมให้สำเร็จ

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และการ
ประกันภัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

3. สินเชื่อ 1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทและวิธีคำนวณ
ดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกความหมาย บทบาท
หน้าที่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับเครดิตบูโร
4. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย
3. เครดิตบูโร
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

36 ชม. 

4. สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อ่ืน ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

10 ชม. 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

5. ภัยทางการเงิน 1. บอกประเภทและลักษณะของ
ภัยทางการเงิน และยกตัวอย่าง
ภัยทางการเงินที่มีในชุมชน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางการเงิน
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน

ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เรื่องภัยทางการเงิน   

- หนี้นอกระบบ
- แชร์ลูกโซ่
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย

ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/  
ล็อตเตอรี่ปลอม 

- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

20 ชม. 



หลักสูตรวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 



คำอธิบายรายวิชา  สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3   
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ประเภทของเงิน การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2. การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะการเงิน การตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการเงิน การออม

การฝากเงิน การลงทุน และการประกันภัย 

3. สินเชื่อ

การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้  ลักษณะของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย เครดิตบูโร วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ 

4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่รับเรื ่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

5. ภัยทางการเงิน

ลักษณะ การป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาภัยทางการเงิน



การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. จัดกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาจากเอกสารและสื่อทุกประเภทที่เก่ียวข้อง เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) https://www.1213.or.th เฟซบุ๊ก ศคง. 1213 https://www.facebook.com/hotline1213 

3. จัดทำโครงการนิทรรศการฐานการเรียนรู้

4. เชิญวิทยากรผู้รู้มาให้ความรู้

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้

2. วัดความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงาน

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค



รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

จำนวน  3  หน่วยกิต  (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก เกี ่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน  
1.1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเงิน  

1. บอกหน้าที่ของเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ
2. บอกความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. หน้าที่ของเงิน
2. ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินฝืด
3. บทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 ชม. 

1.2 ประเภทของเงิน 1. อธิบายวิธีการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตร
2. บอกชนิดราคาเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน
3. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
4. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
5. บอกประเภทของสกุลเงิน
ดิจิทัล

1. เงินตราไทย
- ธนบัตร
- เหรียญกษาปณ์

2. เงินตราต่างประเทศ
- สกุลเงินของต่างประเทศ

ที่สำคัญ 
- อัตราแลกเปลี่ยนและ

วิธีการคำนวณเงินตรา
ต่างประเทศ 

- ช่องทางการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
3. สกุลเงินดิจิทัล



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

1.3 การชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์   

1. บอกความหมายและประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
บัตรเดบิต และบัตรเครดิต

3. รู้วิธีการใช้งานสื่อการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

1. ความหมาย และประโยชน์
ของการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ช่องทางการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะ
ของบัตรเดบิต บัตรเครดิต
online payment พร้อมเพย์
และ QR code
3. ข้อแนะนำการใช้สื่อการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย

2. การวางแผนการเงิน 
2.1 การวางแผนการเงิน 1. เข้าใจความสำคัญและบอก

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน
1. ความสำคัญของการ
วางแผนการเงินในแต่ละวัย
2. ขั้นตอนการวางแผน
การเงิน

36 ชม. 

2.2 การประเมินฐานะ
การเงิน  

1. อธิบายหลักการ และวิธีการ
คำนวณฐานะทางการเงิน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของ
“ความจำเป็น” และ “ความ
ไม่จำเป็น” (หรือความต้องการ)
และจัดลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย
3. บอกลักษณะและประโยชน์ 
และวิเคราะห์บันทึกรายรับ-
รายจ่าย

1. หลักการประเมินฐานะ
การเงินของตนเอง
2.หลักการประเมินพฤติกรรม
การใช้จ่าย
3. ความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “ความ
ไม่จำเป็น”
4. ขั้นตอน ส่วนประกอบ และ
ประโยชน์ของบันทึกรายรับ-
รายจ่าย



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

4. อธิบายลักษณะของการมี
สุขภาพการเงินที่ดี และประเมิน
สุขภาพการเงินของตนเอง

5. การมีสุขภาพการเงินที่ดี
- ความหมาย
- ลักษณะของการมีสุขภาพ

การเงินที่ดี 
2.3 การตั้งเป้าหมายและ
จัดทำแผนการเงิน  

1. บอกประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงิน และเป้าหมาย
การเงินที่ควรมีในชีวิต
2. สามารถตัง้เป้าหมายการเงิน
และวางแผนการเงินของตนเองที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิต

1. ประโยชน์ของการมี
เป้าหมายการเงินในชีวิต
2. เป้าหมายการเงินที่ควรมีใน
ชีวิต
3. ลักษณะของเป้าหมาย
การเงินที่ดี
4. ขั้นตอนการจัดทำแผนการ
เงิน

2.4 การออม 

2.5 การฝากเงิน  
การลงทุน และการ
ประกันภัย 

1. อธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการออม
2. ตั้งเป้าหมายการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. อธิบายหลักการออมให้สำเร็จ

1. มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
การลงทุน และการประกันภัย
ที่เหมาะสมกับตนเองได้
2. บอกบทบาทหน้าที่และ
หลักการของกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม

1. ความหมายและประโยชน์
ของการออม
2. เป้าหมายการออม
3. หลักการออมให้สำเร็จ

1. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก การ
ลงทุน และการประกันภัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) และกองทุน
ประกันสังคม



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

3. สินเชื่อ 1. บอกลักษณะที่สำคัญของ
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ
2. บอกประเภทและวิธีคำนวณ
ดอกเบี้ยเงินกู้
3. บอกความหมาย บทบาท
หน้าที่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
เกี่ยวกับเครดิตบูโร
4. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. บอกช่องทางในการขอ
คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

1. การประเมินความ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้
2. ลักษณะของสินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ และการ
คำนวณดอกเบี้ย
3. เครดิตบูโร
4. วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
5. วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

36 ชม. 

4. สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการทางการเงิน 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. บอกหน้าที่ของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
3. บอกผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. บอกบทบาทหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อ่ืน ๆ
5. บอกขั้นตอนและหลักการ
เขียนหนังสือร้องเรียน

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทาง
การเงิน
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน
3. ผู้ให้บริการทางการเงินใน
ประเทศไทย
4. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่
รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
5. ขั้นตอนการร้องเรียนและ
หลักการเขียนหนังสือ
ร้องเรียน

10 ชม. 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน
ชั่วโมง 

5. ภัยทางการเงิน 1. บอกประเภทและลักษณะของ
ภัยทางการเงิน และยกตัวอย่าง
ภัยทางการเงินที่มีในชุมชน
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจาก
ภัยทางการเงิน
3. บอกวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ภัยทางการเงิน

ประเภท ลักษณะ การป้องกัน
ตนเอง และการแก้ปัญหาใน
เรื่องภัยทางการเงิน   

- หนี้นอกระบบ
- แชร์ลูกโซ่
- ภัยใกล้ตัว เช่น เบี้ย

ประกันงวดสุดท้าย ตกทอง/  
ล็อตเตอรี่ปลอม 

- แก๊งคอลเซนเตอร์
- ภัยออนไลน์
- ภัยธนาคารออนไลน์
- ภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

20 ชม. 



คําอธบิายรายวิชา พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1  

จํานวน 2 หนวยกติ   

ระดบัประถมศึกษา  

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปน้ี 

1. รูจักโรงไฟฟา

ความหมายและความสําคัญของไฟฟา ประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย ประเภทของ

ไฟฟา 

2. พลังงานไฟฟาของประเทศไทย

สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย หนวยงานทีเ่กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย

3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา

4. การประหยัดพลังงานไฟฟา

การจัดประสบการณการเรียนรู 

ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด

กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสรมิ การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง

เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมสีวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว12010 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 

จํานวน 2 หนวยกติ

ระดบัประถมศึกษา

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต 

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

1 ความหมายและ

ความสําคัญของไฟฟา  

1. บอกความหมายของไฟฟา

2. บอกประโยชนของพลังงาน

ไฟฟา

3. บอกผลกระทบจากการขาด

แคลนพลังงานไฟฟา

1. ความหมาย และความสําคัญ

ของไฟฟา

2. ประโยชนและผลกระทบของ

พลังงานไฟฟา

2.1 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

คมนาคม 

2.2 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

อุตสาหกรรม 

2.3 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

เศรษฐกจิ 

2.4 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

เกษตรกรรม 

2.5 ประโยชนและผลกระทบ

ของพลงังานไฟฟาดาน

4 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

คุณภาพชีวิต 

2.6 ประโยชนและผลกระทบของ

พลังงานไฟฟาดานบริการ 

2 ประวัติความเปนมาของ

ไฟฟาในประเทศไทย  

บอกประวัติความเปนมาของ

ไฟฟาในประเทศไทย 

ประวัติความเปนมาของไฟฟาใน

ประเทศไทย 

3 

3 ประเภทของไฟฟา บอกประเภทของไฟฟา 1. ประเภทของไฟฟา

1.1 ไฟฟาสถิต

1.2 ไฟฟากระแส 

1.2.1 ไฟฟากระแสตรง 

1.2.2 ไฟฟากระแสสลบั 

2. การกําเนิดของไฟฟา

2.1 ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ 

2.2 ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมี   

2.3 ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แสงอาทิตย 

2.4 ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แมเหล็กไฟฟา 

3 

4 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย

2. บอกการใชไฟฟาในแตละ

ชวงเวลาในหนึ่งวัน

3. อธิบายสถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย

1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจาก

เชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ

2. การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาใน

หนึ่งวัน

3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการ

ใชพลังงานไฟฟา

15 

5 หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานพลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย

2. บอกบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา

หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังาน

ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก 

1. คณะกรรมการกํากบักจิการ

พลังงาน (กกพ.)

2. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)

5 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

3. การไฟฟานครหลวง (กฟน.)

4. การไฟฟาสวนภูมิภาค

(กฟภ.)

6 อุปกรณไฟฟาและ

วงจรไฟฟา 

1. บอกชื่อและหนาที่ของ

อุปกรณไฟฟา

2. อธิบายการตอวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ

1. อุปกรณไฟฟา

1.1 สายไฟ

1.2 ฟวส

1.3 อุปกรณตัดตอนหรือเบรก

เกอร

1.4 สวิตซ

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว

1.6 เตารับ เตาเสียบ

2. วงจรไฟฟา

2.1 แบบอนุกรม

2.2 แบบขนาน

2.3 แบบผสม

3. สายดินและหลักดิน

3.1 สายดิน

  3.2 หลักดิน 

30 

7 การประหยัดพลงังาน

ไฟฟา 

1. บอกกลยุทธการประหยัด

พลังงานไฟฟา

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแท

กับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได

เหมาะสมกับสถานการณที่

กําหนดให

4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด

พลังงานไฟฟาในครัวเรือน

1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 3 อ.

 1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ

ประหยัดไฟฟา 

    1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร

ประหยัดไฟฟา  

    1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา 

2. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาในครัวเรือน

20 



คําอธบิายรายวิชา พว22002 การใชพลงังานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

จํานวน 3 หนวยกติ  

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

1. พลังงานไฟฟา

การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน

2. ไฟฟามาจากไหน

หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา

3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา

4. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม

การจัดประสบการณการเรียนรู 

ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด

กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสรมิ การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง

เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมสีวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว22002 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

จํานวน 3 หนวยกติ

ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในทองถิ่นและประเทศ สาร แรง พลงังาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

1 การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา การกําเนิดของไฟฟา 

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมี 

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แสงอาทิตย

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลงังาน

แมเหล็กไฟฟา

2 

2 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศ

ไทย และประเทศใน

อาเซียน 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชใน

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย

2. ตระหนักถึงสถานการณของ

เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา

ของประเทศไทย 

3. วิเคราะหสถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย

4. เปรียบเทียบสถานการณ

พลังงานไฟฟาของไทยและ

ประเทศในอาเซียน

1. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศไทย

1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา

จากเชื้อเพลงิประเภทตางๆ 

ของประเทศไทย 

1.2 ความตองการใชไฟฟาใน

แตละชวงเวลาในหนึง่วันของ

ประเทศไทย 

1.3 สภาพปจจุบันและ

แนวโนมการใชพลงังานไฟฟา 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

2. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศในอาเซียน

3 หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานพลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย

2. บอกบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

1. คณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังาน (กกพ.)

2. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค

(กฟภ.)

4. การไฟฟานครหลวง

(กฟน.)

3 

4 เชื้อเพลิงและพลังงาน

ที่ใชในการผลิตไฟฟา 

1. บอกประเภทเชื้อเพลงิและ

พลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา

2. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด

ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชใน

การผลิตไฟฟา

3. ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่

มีในชุมชนของตนเอง

1. เชื้อเพลงิฟอสซลิ

1.1 ถานหิน

1.2 น้ํามัน

1.3 กาซธรรมชาติ

2. พลังงานทดแทน

2.1 ความสําคัญของพลังงาน

ทดแทน 

 2.2 ประเภทของพลงังาน

ทดแทน 

 2.3 หลกัการทํางานของ

พลังงานทดแทน 

  2.3.1 พลงังานลม 

  2.3.2 พลงังานน้ํา 

  2.3.3 พลงังานแสงอาทิตย 

  2.3.4 พลงังาน ชีวมวล 

  2.3.5 พลงังานความรอน

ใตพิภพ 

      2.3.1 พลงังานนิวเคลียร 

 2.4 ขอดี ขอจํากัดของพลังงาน

10 

25 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

ทดแทน 

5 โรงไฟฟากบัการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม 

1. บอกผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา

2. บอกการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา

3. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแตละ

ประเภท

1. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานอากาศ

2. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานน้ํา

3. ผลกระทบและการจัดการ

สิ่งแวดลอมดานเสียง

10 

6 อุปกรณไฟฟาและ

วงจรไฟฟา  

1. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ

2. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได

ถูกตอง

1. อุปกรณไฟฟา

1.1 สายไฟ

1.2 ฟวส

1.3 อุปกรณตัดตอนหรือ

เบรกเกอร

1.4 สวิตซ

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว

1.6 เตารับ เตาเสียบ

2. วงจรไฟฟา

2.1 แบบอนุกรม

2.2 แบบขนาน

2.3 แบบผสม

3. สายดินและหลักดิน

3.1 สายดิน

3.2 หลักดิน

30 

7  การใชและการประหยัด

พลังงานไฟฟา 

1. อธิบายกลยุทธการประหยัด

พลังงานไฟฟา

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแท

กับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได

เหมาะสมกับสถานการณที่

กําหนดให

4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัด

พลังงานไฟฟาในครัวเรือน

1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 3 อ.

 1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ

ประหยัดไฟฟา 

    1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร

ประหยัดไฟฟา  

    1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา 

2. การเลอืกซือ้ เลือกใช และดูแล

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน

6. บอกองคประกอบของคาไฟฟา

7. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน

รักษาเครือ่งไฟฟาในครัวเรือน 

2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา 

2.3 พัดลม 

2.4 โทรทัศน 

2.5 เตารีดไฟฟา 

2.6 ตูเย็น 

3. การคํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน

3.1 องคประกอบของคาไฟ 

3.2 อัตราคาไฟฟา 

3.3 การคํานวณการใชไฟฟา 



คําอธบิายรายวิชา พว32023 การใชพลงังานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3 

จํานวน 3 หนวยกติ 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรู  ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นประเทศและโลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต 

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

1. พลังงานไฟฟา

การกําเนิดของไฟฟา สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ประเทศในกลุมอาเซียน และโลก

2. การผลิตไฟฟา

หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา

โรงไฟฟากบัการจัดการดานสิง่แวดลอม 

3. อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา

4. การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา

การจัดประสบการณการเรียนรู 

ใหผูเรียน ศึกษา คนควา สํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอดวยการจัด

กระบวนการเรียนรูดวยการพบกลุม การสอนเสรมิ การเรียนรูดวยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหลง

เรียนรู ประสบการณตรงโดยใชสถานการณจริง ปรากฏการณธรรมชาติ และประสบการณจากผูเรียน 

การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากการสงัเกต การอภิปราย การสมัภาษณ ทักษะปฏิบัติ รายงานการทดลอง การมสีวนรวม 

ในกิจกรรมการเรียนรู ผลงาน การทดสอบ การประเมิน การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว32023 การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 3  

จํานวน 3 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรู  ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในทองถิ่นประเทศและโลก สาร แรง 

พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชประโยชน  

ในการดําเนินชีวิต 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 

1 การกําเนิดของไฟฟา บอกการกําเนิดของไฟฟา การกําเนิดของไฟฟา 

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสี

ของวัตถุ

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาทางเคมี

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน

แสงอาทิตย

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงาน

แมเหล็กไฟฟา

2 

2 สถานการณพลังงาน

ไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในกลุม

อาเซียน และโลก 

1. บอกสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใช

ในการผลิตไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก

2. ตระหนักถึงสถานการณ

ของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต

ไฟฟาของประเทศไทย

3. วิเคราะหสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย

4. เปรียบเทียบสถานการณ

1. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศไทย

1.1 สัดสวนการผลิตไฟฟา

จากเชื้อเพลงิประเภทตาง ๆ ของ

ประเทศไทย 

1.2 การใชไฟฟาในแตละ

ชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศ

ไทย 

1.3 สภาพปจจุบันและ

แนวโนมการใชพลงังานไฟฟา 

1.4 แผนพัฒนากําลังการผลิต

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก 

3. วิเคราะหสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย 

4. เปรียบเทียบสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศ

ไทย ประเทศในอาเซียนและ

โลก 

ไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 

2. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

ประเทศในกลุมอาเซียน 

3. สถานการณพลงังานไฟฟาของ

โลก 

3 หนวยงานที่

เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาใน

ประเทศไทย 

  

1. ระบุชื่อและสังกัดของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

2. อธิบายบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟา 

3. แนะนําบริการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของดาน

พลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

หนวยงานทีเ่กีย่วของดานพลงังาน

ไฟฟาในประเทศไทย ไดแก 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)  

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) 

3. การไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) 

4. คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลงังาน (กกพ.)  

3 

4 เชื้อเพลิงและ

พลังงานที่ใชในการ

ผลิตไฟฟา 

 

 

1. อธิบายกระบวนการผลิต

ไฟฟาจากเชื้อเพลงิแตละ

ประเภท 

2. เปรียบเทียบตนทุนการ

ผลิตพลังงานไฟฟาตอหนวย

จากเชื้อเพลงิแตละประเภท 

3. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัด

ของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช

ในการผลิตไฟฟา 

4. วิเคราะหศักยภาพพลังงาน

ทดแทนที่มีในชุมชนของ

1. เชื้อเพลงิฟอสซลิ  

1.1 ถานหิน 

1.2 น้ํามัน 

1.3 กาซธรรมชาติ 

2. พลังงานทดแทน  

2.1  พลังงานลม 

2.2  พลังงานน้ํา 

2.3  พลังงานแสงอาทิตย 

2.4  พลังงานชีวมวล 

2.5  พลังงานความรอนใต

พิภพ 

35 

 

 

 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

ตนเอง 

 

2.6  พลังงานนิวเคลียร 

      4. การวิเคราะหศักยภาพ

พลังงานทดแทนในชุมชน 

3. พลังงานทดแทนในชุมชน 

3.1 พลังงานทดแทนจาก

กระแสลม 

3.2 พลังงานทดแทนจาก

พลังน้ํา 

4. ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟา

ตอหนวยจากเชื้อเพลิงแตละ

ประเภท  

5. ขอดีและขอจํากัดของการผลิต

ไฟฟาจากเชื้อเพลงิแตละประเภท 

5 โรงไฟฟากบัการ

จัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

 

1.อธิบายผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา 

2. อธิบายการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

3. อธิบายขอกําหนดเกี่ยวกบั

การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และการ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ (EHIA)  

4. เปรียบเทียบการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

และการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ (EHIA) 

5. มีเจตคติที่ดีตอโรงไฟฟาแต

ละประเภท 

 

1. ผลกระทบและการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม 

1.1 ดานอากาศ 

1.2 ดานน้ํา 

1.3 ดานเสียง 

2. ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ

โรงไฟฟาดานสิ่งแวดลอม 

2.1 การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment : EIA) 

2.2 การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ 

(Environmental Health 

Impact Assessment : EHIA) 

 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

6 วงจรไฟฟาและ

อุปกรณไฟฟา  

   

1. อธิบายการตอวงจรไฟฟา

แบบตาง ๆ 

2. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

3. เลือกใชอุปกรณไฟฟาได

ถูกตอง 

 

1. อุปกรณไฟฟา  

1.1 ฟวสสายไฟ 

1.2 อุปกรณตัดตอนหรือ

เบรกเกอร 

1.3 สวิตซ 

1.4 สะพานไฟ 

1.5 เครื่องตัดไฟฟารั่ว 

1.6 เตารับและเตาเสียบ 

1.7 สายไฟ 

2. การตอวงจรไฟฟา 

2.1 แบบอนุกรม 

2.2 แบบขนาน 

2.3 แบบผสม 

3. สายดินและหลักดิน 

30 

7 การใชและการ

ประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 

 

1. อธิบายกลยุทธการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของ

แทกับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาได

เหมาะสมกับสถานการณที่

กําหนดให 

4. วางแผนการประหยัด

พลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

6. อธิบายองคประกอบของคา

ไฟฟา 

7. อธิบายปจจัยที่มผีลตอคา

ไฟฟาแปรผัน (Ft) 

8. คํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน 

1. กลยุทธการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา 3 อ. 

1.1 กลยุทธ อ. 1 อุปกรณ

ประหยัดไฟฟา 

1.2 กลยุทธ อ. 2 อาคาร

ประหยัดไฟฟา 

1.3 กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา  

2. การเลอืกซือ้ การใช และการ

ดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายใน

บาน 

2.1 เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

2.2 กระติกน้ํารอนไฟฟา 

2.3 พัดลม 

2.4 โทรทัศน 

2.5 เตารีดไฟฟา 

2.6 ตูเย็น 

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
จํานวน  

(ชั่วโมง) 

3. การวางแผนและการคํานวณ

คาไฟฟาในครัวเรือน  

3.1 การคํานวณคาไฟฟาใน

ครัวเรือน 

3.1.1 องคประกอบคา

ไฟฟา 

3.1.2 อัตราคาไฟฟา 

3.1.3 การคํานวณคา

ไฟฟา 

      3.2 การวางแผนการใช

ไฟฟาในครัวเรือน 
 



คําอธบิายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1  

ระดบั ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู 

5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนกัเกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในโลก และนํามาปรบัใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพือ่ความมั่นคงของชาต ิ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ

สึนามิ

2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ

4. บอกผลกระทบทีเ่กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ

สึนามิ

5. ตระหนักถงึภัยและผลกระทบทีเ่กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน

แผนดินไหว และสึนามิ

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย

8. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน

ประเทศไทย

9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอทุกภัย ดินโคลนถลม และสนึามิ 

10. บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน

ประเทศไทย

11. บอกสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิของ

ประเทศไทย

12. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา

หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ



14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิในประเทศไทย

15. ระบบุุคลากรทีเ่กี่ยวของกบัการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

16. ระบหุนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

ศึกษาและฝกทักษะ 

1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

ประเทศไทย 

2. การตรียมความพรอมรับมือกบัภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ

3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1 และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน เอกสาร  สื่ออเิลก็ทรอนิกส

แหลงเรียนรูในระบบออนไลน 

2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู

3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ

นําเสนอในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

การวัดและการประเมิน 

ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรียน การสงัเกต การมสีวนรวม การทํา

กิจกรรม การตรวจผลงาน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ1  

ระดบัประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรู ความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชาติ 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

1 ภัยแลง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง

2. อธิบายความหมายของฝนแลง ฝน

ทิ้งชวง

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัย

แลง

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากภัยแลง

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง และ

พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงใน

ประเทศไทย

7. บอกสถานการณภัยแลง

ในประเทศไทย

8. บอกสถิติการเกิดภัยแลงของ

ประเทศไทย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดภัยแลง

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดภัยแลง

1.1 ความหมายของภัยแลง 

1.1.1 ความหมายของภัยแลง  

1.1.2  ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ชวง 

1.2 ลักษณะการเกิดภัยแลง 

1.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง 

1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย 

1.3 สถานการณภัยแลง 

1.3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย 

1.3.2 สถิติการเกิดภัยแลง ในประเทศไทย 

1.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดภัยแลง 

1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 

1.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

2 วาตภัย 

1. บอกความหมายของวาตภัย

2. บอกประเภทของวาตภัย

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดวาต

ภัย

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากวาตภัย

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด วาต

ภัยในประเทศไทย

7. บอกสถานการณวาตภัย

ในประเทศไทย

8. บอกสถิติการเกิดวาตภัยใน

ประเทศไทย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดวาตภัย

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

วาตภัย

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

วาตภัย

2.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.2 ประเภทของวาตภัย 

2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย 

2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย 

2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย   

ในประเทศไทย 

2.3 สถานการณวาตภัย  

2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย 

2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย 

2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดวาตภัย 

2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

2.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 

10 

3 อุทกภัย 

และดิน

โคลนถลม 1. อธิบายความหมายของอุทกภัย

และดินโคลนถลม

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3.1 ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน

ถลม 

- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถลม

3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลม 

3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัยและ

ดินโคลนถลม 

17 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย

และดินโคลนถลม

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถลม

5. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลมในประเทศ

ไทย

6. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน

โคลนถลมในประเทศไทย

7. บอกสถิติการเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลมของประเทศไทย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดอุทกภัย  และดิน

โคลนถลม

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย 

และดินโคลนถลม 

3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ

ดินโคลนถลมในประเทศไทย 

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย 

3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย 

3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอทุกภัย และดิน

โคลนถลม 

4 ไฟปา 

1. บอกความหมายของไฟปา

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

ไฟปา

3. บอกชนิดของไฟปา

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

4.1 ความหมายของไฟปา 

- ความหมายของไฟปา

4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา

4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา

4.2.2 ชนิดของไฟปา

4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่

ของประเทศไทย

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

จากไฟปา 

6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ

พื้นที่ของประเทศไทย

7. อธิบายสถานการณไฟปาใน

ประเทศไทย

8. บอกสถิติการเกิดไฟปาของประเทศ

ไทย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดไฟปา

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด

ไฟปา

4.3 สถานการณไฟปา  

4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย 

4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาในประเทศไทย 

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

4.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดไฟปา 

4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 

4.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟปา 

5 หมวกควัน 

1. บอกความหมายของหมอกควัน

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

หมอกควัน

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอก

ควัน

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากหมอกควัน

5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบ

จากหมอกควันในประเทศไทย

6. บอกสถานการณหมอกควัน

ในประเทศไทย

7. บอกสถิติการเกิดหมอกควัน

ในประเทศไทย

5.1 ความหมายของหมอกควัน 

- ความหมายของหมอกควัน

5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน

5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน

5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน

5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอกควัน

ในประเทศไทย

5.3 สถานการณหมอกควัน  

5.3.1 สถานการณหมอกควันในประเทศไทย 

5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดหมอกควัน

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก

ควัน

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดหมอก

ควัน

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

5.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดหมอกควัน 

5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 

5.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดหมอกควัน 

6 แผนดินไหว 

1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

แผนดินไหว

3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก

แผนดินไหว

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากแผนดินไหว

5. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด

แผนดินไหวในประเทศไทย

6. บอกสถานการณแผนดินไหว

ในประเทศไทย

7. บอกสถิติการเกิดแผนดินไหว

ของประเทศไทย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดแผนดินไหว

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

แผนดินไหว

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด

แผนดินไหว

6.1 ความหมายของแผนดินไหว 

- ความหมายของแผนดินไหว

6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว

6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว

6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหว

ในประเทศไทย

6.3 สถานการณแผนดินไหว  

6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ

ไทย 

6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทย 

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

6.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดแผนดินไหว 

6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

6.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหว 

10 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

7 สึนาม ิ

1. บอกความหมายของสึนามิ

2. บอกสาเหตุ และปจจัย

การเกิดสึนามิ

3. บอกสญัญาณบอกเหตุ   

กอนเกิดสึนามิ

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากสึนามิ

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด

สึนามิในประเทศไทย

7. บอกสถานการณสึนามิ   

ในประเทศไทย

8. บอกสถิติการเกิดสึนามิของ

ประเทศไทย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดสึนามิ

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

สึนามิ

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดสึนามิ

7.1 ความหมายของสึนาม ิ

- ความหมายของสึนามิ

7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ

7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ

7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ

7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ

7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสนึามิ

ในประเทศไทย

7.3 สถานการณสึนามิ  

7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย 

7.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทย 

7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดสึนาม ิ

7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนาม ิ

7.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนาม ิ

10 

8 บุคลากรและ

หนวย งานที่

เกี่ยว ของกับ

การใหความ

ชวย เหลือ

การประสบ

ภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ 

1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ ให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ

2. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ

8.1 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ  

8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 

3 



อธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรูสูภยัธรรมชาติ 2  

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 หนวยกติ (120 ชั่วโมง) 
มาตรฐานการเรียนรู 

5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนกัเกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในโลก และนํามาปรบัใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาต ิ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ

นามิ 

2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ 

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ

นามิ 

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน

แผนดินไหว และสึนามิ 

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย

8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และสึนามิ 

10.บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

11.นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน

แผนดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

12.บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา

หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ 

13.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ 



14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดิน ไฟโคลนถลม ปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิในประเทศไทย 

15.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

16.ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

ศึกษาและฝกทักษะ 

1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

ประเทศไทย 

2. การตรียมความพรอมรับมือกบัภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ

3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 2 และจากสื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน เอกสาร  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส แหลงเรียนรูในระบบออนไลน ฯลฯ 

2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู

3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ

นําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  

การวัดและการประเมิน 

ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การสงัเกต การมสีวนรวม การทํากิจกรรม 

การตรวจผลงาน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ2  

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 หนวยกติ (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในทวีปเอเชีย และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาต ิ

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

1 ภัยแลง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง

2. อธิบายความหมายของฝนแลง

ฝนทิ้งชวง

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

ภัยแลง

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากภัยแลง

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง

และพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

7. บอกสถานการณภัยแลงในประเทศ

ไทย และประเทศในทวปีเอเชีย

8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ

สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศใน

1.1 ความหมายของภัยแลง 

1.1.1 ความหมายของภัยแลง  

1.1.2  ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ชวง 

1.2 ลักษณะการเกิดภัยแลง 

1.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง 

1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

6.3 สถานการณภัยแลง 

6.3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย 

และประเทศในทวีปเอเชีย 

6.3.2 สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศ   

ในทวีปเอเชีย 

1.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.4.1 การเตรียมความพรอมรบั

สถานการณการเกิดภัยแลง 

1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 

1.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแลง 

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

ทวีปเอเชีย 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดภัยแลง

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดภัย

แลง

2 วาตภัย 

1. บอกความหมายของวาตภัย

2. บอกประเภทของวาตภัย

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

วาตภัย

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากวาตภัย

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

7. บอกสถานการณวาตภัยในประเทศ

ไทย และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติ 

การเกิดวาตภัยของประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดวาตภัย

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดวาต

ภัย

2.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.2 ประเภทของวาตภัย 

2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย 

2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย 

2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย  

2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย    

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป

เอเชีย 

2.3 สถานการณวาตภัย  

2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย 

และประเทศในทวีปเอเชีย 

2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดวาตภัย 

2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

2.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

3 อุทกภัย 

ดินโคลน

ถลม 1. อธิบายความหมายของอุทกภัย

และดินโคลนถลม

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย

และดินโคลนถลม

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากอุทกภัย และดินโคลนถลม

5. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

7. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน

โคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ

สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดอุทกภัย และดิน

3.1 ความหมายของอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน

ถลม

3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม

3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม

3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ

ดินโคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลม  

3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ  

ในทวีปเอเชีย 

3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ  

ในทวีปเอเชีย 

3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และ

ดินโคลนถลม 

3.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

โคลนถลม 

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดอทุกภัย และ

ดินโคลนถลม 

4 ไฟปา 

1. บอกความหมายของไฟปา

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดไฟปา

3. บอกชนิดของไฟปา

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากไฟปา

6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ

พื้นที่ของประเทศไทยและประเทศ ตาง

ๆ ในทวีปเอเชีย

7. อธิบายสถานการณไฟปาในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติ 

การเกิดไฟปาของประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดไฟปา

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดไฟปา

4.1 ความหมายของไฟปา 

- ความหมายของไฟปา

4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา

4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา

4.2.2 ชนิดของไฟปา

4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่

ของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ใน

ทวีปเอเชีย

4.3 สถานการณไฟปา  

4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย 

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาของประเทศตาง ๆ 

ในทวีปเอเชีย 

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

4.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดไฟปา 

4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 

4.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

1. บอกความหมายของหมอกควัน

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

หมอกควัน

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากหมอกควัน

5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบ

จากหมอกควันในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

6. บอกสถานการณหมอกควันใน

ประเทศไทย และประเทศในทวีป

เอเชีย

7. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ

สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดหมอกควัน

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก

ควัน

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

หมอกควัน

- ความหมายของหมอกควัน

5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน

5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน

5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน

5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอก

ควันในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

5.3 สถานการณหมอกควัน 

5.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ

ไทย และประเทศในทวปีเอเชีย 

5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

5.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดหมอกควัน 

5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 

5.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน 

6 แผนดินไหว 

1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

แผนดินไหว

3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก

แผนดินไหว

6.1 ความหมายของแผนดินไหว 

- ความหมายของแผนดินไหว

6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว

6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว

6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหว

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากแผนดินไหว

5. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด

แผนดินไหวในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

6. บอกสถานการณแผนดินไหว

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในทวีปเอเชีย

7. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ

สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดแผนดินไหว

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

แผนดินไหว

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

แผนดินไหว

เอเชีย 

6.3 สถานการณแผนดินไหว  

6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

6.4.1 การเตรียมความพรอมรบั

สถานการณการเกิดแผนดินไหว  

6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

6.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดแผนดินไหว 

7 สึนาม ิ

1. บอกความหมายของสึนามิ

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

สึนามิ

3. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

สึนามิ

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากสึนามิ

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดสึนามิในประเทศไทยและ

7.1 ความหมายของสึนาม ิ

- ความหมายของสึนามิ

7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ

7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ

7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ

7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสนึามิใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในทวีป

เอเชีย
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

7. บอกสถานการณสึนามิในประเทศ

ไทย และประเทศในทวปีเอเชีย

8. นําเสนอผลการเปรียบเทียบ

สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและ

ประเทศในทวีปเอเชีย

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดสึนามิ

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

สึนามิ

7.3 สถานการณสึนามิ  

7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย 

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

7.3.2 สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย 

7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดสึนาม ิ

7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนาม ิ

7.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดสึนาม ิ

8 บุคลากร

และหนวย 

งานที่เกี่ยว 

ของกับการ

ใหความ

ชวย เหลือ

การประสบ

ภัยธรรม 

ชาต ิ

12. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ

13. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาติตาง ๆ

8.1 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ  

8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 
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คําอธบิายรายวิชา สค32032 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 3  

ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง) 
มาตรฐานการเรียนรู 

5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนกัเกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในโลก และนํามาปรบัใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในโลกและนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาต ิ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ

นามิ 

2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ 

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึ

นามิ 

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน

แผนดินไหว และสึนามิ 

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย

8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และสึนามิ 

10.บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

11.วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน

แผนดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิดในอนาคต 

12.บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา

หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ 

13.บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ 



14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดิน ไฟโคลนถลม ปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิในประเทศไทย 

15.เสนอแนวทางการปองกันและการแกปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยตาง ๆ

15.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

16.ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

ศึกษาและฝกทักษะ 

1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

ประเทศไทย 

2. การตรียมความพรอมรับมือกบัภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว

และสึนามิ

3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนามิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ

การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. ศึกษาจากชัดวิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 3 และจากสื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน เอกสาร  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส แหลงเรียนรูในระบบออนไลน ฯลฯ 

2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู

3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ

นําเสนอในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

การวัดและการประเมิน 

ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบกอนเรียน การสงัเกต การมสีวนรวม การทํากิจกรรม 

การตรวจผลงาน 



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค32032 การเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ3  

ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในโลกและนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาต ิ

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

1 ภัยแลง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง

2. อธิบายความหมายของฝนแลง

ฝนทิ้งชวง

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

ภัยแลง

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ

ที่เกิดจากภัยแลง

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง และ

พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

7. บอกสถานการณภัยแลงในประเทศ

ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก

8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

ภัยแลงของประเทศตาง ๆ ในโลกและ

คาดคะเนการเกิดภัยแลงในอนาคต

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดภัยแลง

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดภัย

1. ความหมายของภัยแลง

1.1 ความหมายของภัยแลง

1.2  ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ชวง

2. ลักษณะการเกิดภัยแลง

2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง

2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง

2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก

3. สถานการณการเกิดภัยแลง

3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก

3.2 สถิติการเกิดภัยแลงของประเทศตาง ๆ

ในโลก

4. แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง

4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดภัยแลง

4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง

1.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแลง

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

แลง 

12. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจากภัย

แลง

2 วาตภัย 

1. บอกความหมายของวาตภัย

2. บอกประเภทของวาตภัย

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

วาตภัย

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากวาตภัย

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดวาตภัยในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในโลก

7. บอกสถานการณวาตภัยในประเทศ

ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก

8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

วาตภัยในประเทศไทยและประเทศตาง

ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิดวาตภัย

ในอนาคต

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดวาตภัย

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

วาตภัย

2.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.2 ประเภทของวาตภัย 

2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย 

2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย 

2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัยใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

2.3 สถานการณวาตภัย  

2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก 

2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก 

2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดวาตภัย 

2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

2.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย 

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

12. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจาก

วาตภัย

3 อุทกภัย 

ดินโคลน

ถลม 1. อธิบายความหมายของอุทกภัย และ

ดินโคลนถลม

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย

และดินโคลนถลม

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากอุทกภัย และดินโคลนถลม

5. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม

ในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ

ในโลก

6. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน

โคลนถลมในประเทศไทย และประเทศ

ตาง ๆ ในโลก

7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลมในประเทศ

ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก และ

คาดคะเนการเกิดแผนดินไหวในอนาคต

3.1 ความหมายของอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน

ถลม

3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม

3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม

3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ

ดินโคลนถลมในประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในโลก

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลม  

3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ  

ในโลก 

3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ  

ในโลก 

25 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

และดินโคลนถลม

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจาก

อุทกภัย และดินโคลนถลม

3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และ

ดินโคลนถลม 

3.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดอทุกภัย และ

ดินโคลนถลม 

4 ไฟปา 

1. บอกความหมายของไฟปา

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดไฟปา

3. บอกชนิดของไฟปา

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากไฟปา

6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ

พื้นที่ของประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในโลก

7. อธิบายสถานการณไฟปาในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

ไฟปาของประเทศตาง ๆ ในโลกและ

คาดคะเนการเกิดไฟปาในอนาคต

4.1 ความหมายของไฟปา 

- ความหมายของไฟปา

4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา

4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา

4.2.2 ชนิดของไฟปา

4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา

4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่

ของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

4.3 สถานการณไฟปา  

4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย 

และประเทศตาง ๆ ในโลก 

4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาของประเทศตาง ๆ 

ในโลก 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดไฟปา

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดไฟปา

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจากไฟปา

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

4.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดไฟปา 

4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 

4.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดไฟปา 

5 หมวกควัน 

1. บอกความหมายของหมอกควัน

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

หมอกควัน

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากหมอกควัน

5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบ

จากหมอกควันในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในโลก

6. บอกสถานการณหมอกควัน

ในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ

ในโลก

7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

หมอกควันในประเทศไทยและประเทศ

ตาง ๆ ในโลกและคาดคะเนการเกิด

หมอกควันในอนาคต

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดหมอกควัน

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก

ควัน

5.1 ความหมายของหมอกควัน 

- ความหมายของหมอกควัน

5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน

5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน

5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน

5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอก

ควันในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ใน

โลก

5.3 สถานการณหมอกควัน 

5.3.1 สถานการณหมอกควันในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

5.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดหมอกควัน 

5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 

5.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน 

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

หมอกควัน

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจากหมอก

ควัน

6 แผนดินไหว 

1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

แผนดินไหว

3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก

แผนดินไหว

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากแผนดินไหว

5. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก

6. บอกสถานการณแผนดินไหว

ในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ

ในโลก

7. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

แผนดินไหวของประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในโลกและคาดคะเน

การเกิดแผนดินไหวในอนาคต

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดแผนดินไหว

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

แผนดินไหว

6.1 ความหมายของแผนดินไหว 

- ความหมายของแผนดินไหว

6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว 

6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว 

6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว  

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัย 

ตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในโลก 

6.3 สถานการณแผนดินไหว  

6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก 

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

6.4.1 การเตรียมความพรอมรบั

สถานการณการเกิดแผนดินไหว  

6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

6.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดแผนดินไหว 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด

แผนดินไหว

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจาก

แผนดินไหว

7 สึนาม ิ

1. บอกความหมายของสึนามิ

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

สึนามิ

3. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

สึนามิ

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

จากสึนามิ

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัย

ตอการเกิดสึนามิในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ในโลก

7. บอกสถานการณสึนามิในประเทศ

ไทย และประเทศตาง ๆ ในโลก

8. วิเคราะหเปรียบเทียบสถิติการเกิด

สึนามิของประเทศตาง ๆ ในโลกและ

คาดคะเนการเกิดสึนามิในอนาคต

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดสึนามิ

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิดสึนา

มิ 

7.1 ความหมายของสึนาม ิ

- ความหมายของสึนามิ

7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ

7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนามิ

7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนามิ

7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสนึามิใน

ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลก

7.3 สถานการณสึนามิ  

7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย 

และประเทศตาง ๆ ในโลก 

6.3.2 สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทย

และประเทศตาง ๆ ในโลก 

7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดสึนาม ิ

7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนาม ิ

7.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดสึนาม ิ
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

11. เสนอแนวทางการปองกันและการ

แกไขปญหาผลกระทบทีเ่กิดจากสึนามิ

8 บุคลากร

และหนวย 

งานที่

เกี่ยวของ

กับการให

ความชวย 

เหลือการ

ประสบภัย

ธรรมชาต ิ

12. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ

13. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัย

ธรรมชาติตาง ๆ

8.1 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ  

8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 

5 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค12024 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 2 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในทอ้งถ่ิน ประเทศ น ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี ้
ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย  พระมหากษตัริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมยัสุโขทัย 

มรดกทางวฒันธรรมสมยัสุโขทยั และเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้  จากการอภิปรายกลุ่ม การศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน 

การท าใบงาน แบบบนัทึกการเรียนรู้ ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต / ผูรู้้  ผูเ้ช่ียวชาญ 
และส่ือต่าง ๆ  

กำรวดัและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ความตั้งใจ ความสนใจ ความรับผดิชอบ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การอภิปราย การเขา้ร่วมกิจกรรม ผลงาน ช้ินงาน และแบบทดสอบ 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค12024 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 2 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในทอ้งถ่ิน ประเทศ น ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

1 ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย 

1. อธิบายความหมาย
ความเป็นมา และความส าคญั
ของสถาบนัหลกัของชาติ

2. บอกความเป็นมาของชาติไทย
3. อธิบายเสรีภาพในการนบัถือ
ศาสนาของไทย

4. บอกและยกตวัอยา่ง บุญคุณ
ของพระมหากษตัริยไ์ทยตั้งแต่
สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์

1. ความหมาย ความเป็นมา และความส าคญั
ของสถาบนัหลกัของชาติ

2. ความเป็นมาของชาติไทย
3. เสรีภาพในการนบัถือศาสนาของไทย

4. บุญคุณของพระมหากษตัริยไ์ทยตั้งแต่
สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์
4.1 สมยัสุโขทยั
4.2 สมยัอยธุยา
4.3 สมยัธนบุรี
4.4 สมยัรัตนโกสินทร์

6 

3 
6 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

2 พระมหากษตัริย์
ไทยและบรรพ
บุรุษในสมยั
สุโขทยั 

1. บอกช่ือพระมหากษตัริยไ์ทย
ในสมยัสุโขทยั

2. บอกพระราชประวติัและ
พระราชกรณียกิจ ท่ีส าคญัของ
พระมหากษตัริยไ์ทย
ในสมยัสุโขทยั
2.1 พอ่ขนุศรีอินทราทิตย์
2.2 พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาท่ี 1

(พญาลิไท) 
3. บอกวรีกรรมของบรรพบุรุษ
สมยัสุโขทยั

1. พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยัสุโขทยั

2. พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจ
ท่ีส าคญัของพระมหากษตัริยส์มยัสุโขทยั
2.1 พอ่ขนุศรีอินทราทิตย์
2.2 พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช
2.3 พระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พญาลิไท)

3. วรีกรรมของบรรพบุรุษสมยัสุโขทยั
3.1 พอ่ขนุผาเมือง
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3 มรดกทาง
วฒันธรรม 
สมยัสุโขทยั 

1. บอก และยกตวัอยา่ง
วฒันธรรมสมยัสุโขทยัไดอ้ยา่ง
นอ้ย 3 เร่ือง

2. บอกแนวทางในการสืบสาน
วฒันธรรมสมยัสุโขทยั

3. แสดงความคิดเห็นในการสืบ
สานมรดกทางวฒันธรรมสมยั
สุโขทยัสู่การปฏิบติัได้
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

1. มรดกทางวฒันธรรมสมยัสุโขทยั
1.1 ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
1.2 พนมเบ้ีย พนมหมาก พนมดอกไม้
1.3 ลายสือไทย
1.4 ไตรภูมิพระร่วง
1.5 เคร่ืองสังคโลก
1.6 ประเพณีกิน 4 ถว้ย (ไข่กบ นกปล่อย
      มะลิลอย อา้ยต้ือ) 
1.7 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น 

สมยัสุโขทยั 
1.8 สถาปัตยกรรมและประติมากรรม 

สมยัสุโขทยั 
1) เจดียส์มยัสุโขทยั
2) พระพุทธรูปสมยัสุโขทยั

2. แนวทางในการสืบสานมรดก
ทางวฒันธรรมสมยัสุโขทยั
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

4 เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์สมยั
สุโขทยั  

1. อธิบายวธีิบริหารจดัการน ้า
สมยัสุโขทยั

2. ยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ช้
การอยูก่บัน ้ าในสมยัโบราณกบั
ชีวติประจ าวนั

1. ความเป็นมาของประวติัศาสตร์การบริหาร
จดัการน ้า

2. การอยูก่บัน ้าสมยัโบราณ

10 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22020 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ในทวปีเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

กำรศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 
 ความภูมิใจในความเป็นไทย มรดกไทยสมยักรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี บทเรียนจาก

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในสมยักรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศในสมยั
กรุงศรีอยธุยาและกรุงธนบุรี 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
เน้นให้ผู ้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการอภิปลายกลุ่ม ศึกษาจากใบความรู้ เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือวีดีทศัน์ 
การท าใบงาน การท าแบบทดสอบ เรียนรู้ดว้ยตนเอง การรายงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง 
โดยใชส้ถานการณ์จริง และฝึกปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทย 

กำรวดัและประเมินผล 
จากสภาพจริง จากการสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ ผลการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้ ความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน แบบทดสอบ 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22020 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
 ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง

การปกครอง ในทวปีเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

1. ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

1. อธิบายความหมายของชาติ
2. อธิบายความเป็นมาของ
ชนชาติไทย

3. บอกพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษตัริยไ์ทยกบั
การรวมชาติ

4. อธิบายประวติัความเป็นมาของ
ศาสนาพุทธ คริสต ์และอิสลาม

5. อธิบายความส าคญัของสถาบนั
ศาสนา

6. ระบุบทบาท และความส าคญัของ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

7. อธิบายบุญคุณของ
พระมหากษตัริยไ์ทยในอดีต

1. สถาบนัหลกัของชาติ
1.1 สถาบนัชาติ

1.1.1 ความหมายของชาติ 
1.1.2 ความเป็นมาของชนชาติไทย 
1.1.3 การรวมชาติไทยเป็นปึกแผน่ 
1.1.4 บทบาทของพระมหากษตัริย์

ไทยในการรวมชาติ 
    1.2 สถาบนัศาสนา 
          1.2.1 ศาสนาพุทธ 
          1.2.2 ศาสนาคริสต ์
          1.2.3 ศาสนาอิสลาม 
    1.3 สถาบนัพระมหากษตัริย ์
          1.3.1 บทบาทและความส าคญัของ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์
          1.3.2 พระปรีชาสามารถของ

พระมหากษตัริยไ์ทย 
           1.3.3 สถาบนัพระมหากษตัริยคื์อ 

ศูนยร์วมใจของคนในชาติ 
2. บุญคุณของแผน่ดิน

2.1 บุญคุณของพระมหากษตัริยไ์ทย
ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยธุยา 
กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ 

60 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

8. บอกพระปรีชาสามารถ คุณงาม
ความดี  และวรีกรรม ของ
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1
(สมเด็จพระเจา้อู่ทอง)
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

9. บอกคุณงามความดีของสมเด็จ
พระสุริโยทยั พระสุพรรณกลัยา
ขนุรองปลดัชู ชาวบา้นบางระจนั
และพระยาพิชยัดาบหกั

     2.2 พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยักรุงศรี
อยธุยาและกรุงธนบุรี 

           2.2.1 รายนามพระมหากษตัริย ์         
ในสมยักรุงศรีอยธุยา 

           2.2.2 รายนามพระมหากษตัริย ์         
ในสมยักรุงธนบุรี 

2.3 วรีกษตัริยไ์ทยสมยักรุงศรีอยธุยา 
2.3.1 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 

(สมเด็จพระเจา้อู่ทอง) 
2.3.2 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
2.3.3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2.3.4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

2.4 วรีกษตัริยไ์ทยสมยักรุงธนบุรี 
2.4.1 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

2.5 วรีบุรุษและวรีสตรีไทยในสมยักรุง
ศรีอยธุยาและกรุงธนบุรี 
2.5.1 สมยักรุงศรีอยธุยา 

1) สมเด็จพระสุริโยทยั
2) พระสุพรรณกลัยา
3) ขนุรองปลดัชู
4) ชาวบา้นบางระจนั

2.5.2 สมยักรุงธนบุรี 
1) พระยาพิชยัดาบหกั

2. มรดกไทยสมยั
กรุงศรีอยธุยา
และกรุงธนบุรี 

1. อธิบายความหมาย/นิยาม
“มรดกไทย”

2. อธิบายถึงคุณค่าของประเพณีไทย

1. ความหมาย/นิยาม “มรดกไทย”
2. ประเพณีไทย
2.1 พระราชพิธีพยหุยาตราทางชลมารค
2.2 พระราชพิธีจรดพระนงัคลั

แรกนาขวญั 
2.3 ประเพณีสงกรานต ์
2.4 ประเพณีลงแขกท านา 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

3. บอกเล่าวฒันธรรมไทยสมยั
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี
การแต่งกาย การใชภ้าษา
อาหารไทย และการละเล่น
เป็นตน้

4. ยกตวัอยา่งวรรณกรรมในสมยั
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี

5. ระบุลกัษณะเด่นของ
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
ไทยในสมยักรุงศรีอยธุยา และ
กรุงธนบุรี

6. อธิบายความภาคภูมิใจ
ในมรดกไทย

2.5 ประเพณีเดือน 11 การแข่งเรือ 
2.6 ประเพณีเดือน 12 พิธีจองเปรียงตาม

ประทีป (ชกัโคม) 
3. วฒันธรรมไทย

3.1 วฒันธรรมการแต่งกาย
ในสมยักรุงศรีอยธุยา     

3.2 ภาษาในสมยักรุงศรีอยธุยา     
3.3 อาหารไทยสมยักรุงศรีอยุธยา   
3.4 การละเล่นสมยักรุงศรีอยุธยาและ             

กรุงธนบุรี    
4. ศิลปะไทย
4.1 วรรณกรรมสมยักรุงศรีอยธุยา

4.1.1 ลิลิตโองการแช่งน ้าหรือ
ประกาศแช่งน ้าโคลงหา้ 

4.1.2 มหาชาติค าหลวง 
4.1.3 ลิลิตยวนพา่ย 
4.1.4 ลิลิตพระลอ 
4.1.5 กาพยม์หาชาติ 
4.1.6 หนงัสือจินดามณี 

4.2 สถาปัตยกรรม 
4.2.1 สถาปัตยกรรมสมยั

กรุงศรีอยธุยา 
4.2.2 สถาปัตยกรรมสมยักรุงธนบุรี  

4.3 ประติมากรรม 
4.3.1 ประติมากรรมสมยั

กรุงศรีอยธุยา 
5. การอนุรักษม์รดกไทย



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน 
(ช่ัวโมง) 

7. ยกตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความภาคภูมิใจในมรดกไทย
อยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง

3. บทเรียนจาก
เหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์
ในสมยักรุงศรี
อยธุยาและ             
กรุงธนบุรี 

1. เล่าเหตุการณ์ท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ในสมยั
กรุงศรีอยธุยา และกรุงธนบุรี

2. เลือกแนวทางในการน าบทเรียน
จากเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์
ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการด าเนินชีวติ

1. สงครามชา้งเผอืก
2. การเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 1
3. สงครามยทุธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

4. การเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 2
5. การกอบกูเ้อกราชของสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช
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4. ความสัมพนัธ์
กบัต่างประเทศ
ในสมยักรุงศรี
อยธุยาและ              
กรุงธนบุรี 

1. อธิบายความสัมพนัธ์กบั
ต่างประเทศ ในสมยักรุงศรี
อยธุยา และสมยักรุงธนบุรี

2. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
กบัต่างประเทศ  ในทวีปเอเชีย และ
ทวปียุโรปท่ีส่งผลต่อความมัน่คง
ของประเทศ
1) ดา้นเศรษฐกิจ การคา้
2) ดา้นการเมืองการปกครอง
3) ดา้นการทูต
4) ดา้นศาสนา และวฒันธรรม
5) ดา้นการศึกษา

1. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ
ในสมยักรุงศรีอยธุยา
1.1 ความสัมพนัธ์กบัรัฐเพื่อนบา้น
1.2 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ

ในทวปีเอเชีย 
1.3 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ

ในทวปียโุรป (ชนชาติตะวนัตก) 
2. ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ
ในสมยักรุงธนบุรี
2.1 ความสัมพนัธ์กบัรัฐเพื่อนบา้น
2.2 ความสัมพนัธ์กบัประเทศ

ในทวปียโุรป 

10 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32034 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพื่อความมัน่คงของชาติ 

ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบั 
ความภูมิใจในความเป็นไทย การประยกุตใ์ชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ บุญคุณของแผน่ดิน 

มรดกไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และการเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
การจดักระบวนการการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาติไทย มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้             

เกิดจิตส านึก รัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทยท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการอภิปรายกลุ่ม                  
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสืบคน้ขอ้มูล โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การค้นควา้อิสระ การใช้ปัญหาเป็นฐาน โครงงาน โครงการจากเอกสารหลักฐานทางประวติัศาสตร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือเทคโนโลยี และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง  และ
จากแหล่งเรียนรู้จากทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติไทย 

กำรวดัและประเมินผล 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินช้ินงาน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

การน าเสนอผลงาน การรายงาน การอภิปราย แบบบนัทึกการเรียนรู้ แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา สค32034 ประวัติศาสตรช์าติไทย จํานวน 3 หนว่ยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนร้รูะดับ 

มีความรู ้ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การ 

ปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

1. ความภูมิใจ                

ในความเป ็นไทย 

1. อธิบายความหมาย

ความสาํคัญของสถาบันหลัก 

ของชาติ

2. อธิบายความเป ็นมาของ

ชนชาติไทย

3. บอกพระปรชีาสามารถ

ของพระมหากษัตรยิไทย กับ

การรวมชาติ

4. อธิบายความสําคัญของ

สถาบันศาสนา

5. อธิบายความสําคัญของ 

สถาบันพระมหากษัตรยิ

6. อธิบายและยกตัวอยาง ที่

แสดงถึงความภาคภูมิใจ ใน

ความเป ็นไทย

7. บอกบุญคุณของ

พระมหากษัตรยิไทย

1. สถาบันหลักของชาติ

1.1 ชาติ

1.1.1 ความหมาย ความสําคญั 

        ของชาติ  

1.1.2 ความเป ็นมาของ           

ชนชาติไทย 

1.1.3 การรวมไทยเป ็นป ึกแผน            

1.1.4 พระมหากษัตรยิไทย          

กับการรวมชาติ 

2. ศาสนา

2.1  ศาสนาพุทธ

2.2  ศาสนาครสิต

2.3  ศาสนาอิสลาม

2.4 ศาสนาซิกส

2.5 ศาสนาฮินดู

3. พระมหากษัตรยิ

3.1 องคอุปถัมภของศาสนา 3.2 

การปกครอง

3.3 การเสยีสละ

3.4 พระปรชีาสามารถ

4. บทสรปุสถาบันพระมหากษัตรยิ 

เป ็นศูนยรวมใจของคนในชาติ

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

ตั้งแตสมัยสโุขทัย อยุธยา 

ธนบุร ีและรัตนโกสินทร์ 

5. บุญคุณของพระมหากษัตรยิไทย

ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร

5.1 สมัยสุโขทัย

5.2 สมัยอยุธยา

5.3 สมัยธนบุรี

5.4 สมัยรัตนโกสินทร

2. การประยุกตใชวิธีการ 

ทางประวัติศาสตร 

1.อธิบายความหมาย

ความสาํคัญ และประโยชน 

ของวิธีการทางประวัติศาสตร

2.อธิบายวิธีการทาง

ประวัติศาสตร

3. ประยุกตใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษา 

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร 

ที่สนใจ

1. ความหมาย ความสําคัญและ

ประโยชนของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร

2. วิธีการทางประวัติศาสตร

2.1 การกําหนดหัวเร่ืองที่จะศึกษา/

การตั้งประเด็นที่จะศึกษา 

2.2 การรวบรวมหลักฐาน/สืบคน

และรวบรวมขอมูล 

2.3 การประเมินคาของหลักฐาน/

การวิเคราะหและตีความขอมูล 

ทางประวัติศาสตร 

2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และ           

จัดหมวดหมูขอมูล 

2.5 การเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล 

2.6 ตัวอยางการนําวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชศึกษา 

ประวัติศาสตรไทย 

36 

3. พระราชกรณียกิจของ 

พระมหากษัตรยิไทย 

สมัยรัตนโกสินทร 

1. อธิบายพระราชกรณียกิจ

ของพระมหากษัตรยิไทย 

สมัยรัตนโกสินทร

1. พระราชกรณียกิจของ

พระมหากษัตรยิไทยสมัย 

รัตนโกสินทร

27 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
จาํนวน 

(ชั่วโมง) 

2. อธิบายคุณประโยชน

ของบุคคลสำคัญที่มีตอ การ

พฒันาชาติไทย

3. วิเคราะหคุณประโยชน

ของบุคคลส าคัญที่มีผลตอ 

การพัฒนาชาติไทย

4. เขียนบรรยายคุณคาที่ไดรับ 

จากการศึกษาประวัติศาสตร 

ชาติไทย

2. คุณประโยชนของบุคคลสำคัญ

2.1 กรมพระราชวังบวร

มหาสุรสิงหนาท 

     2.2 ทาวสุรนารี 

     2.3 สมเด็จเจาพระยามหาศรสีุรยิ

วงศ (ชวง บุนนาค) 

     2.4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ      

2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ      

2.6 พระยาอนุมานราชธน 

4. มรดกไทยสมัย 

รัตนโกสินทร 

1. อธิบายความหมายและ 

ความสำคัญของมรดกไทย

2. ยกตัวอยางมรดกไทย

สมัยรัตนโกสินทร

ไดอยางนอย 3 เร่ือง

3. วิเคราะหมรดกไทยสมัย 

รัตนโกสินทรที่มีผลตอ การ

พฒันาชาติไทย

4. อธิบายความหมาย

ความส าคัญของการอนุรักษ 

มรดกไทย

5. ยกตัวอยางการมีสวนรว่ม ใน

การอนุรักษมรดกไทย

1. ความหมายและความสำคัญของ 

มรดกไทย

2. มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 2.1 

ดานสถาปตยกรรม

2.2 ดานประติมากรรม

2.3 ดานจิตรกรรม

2.4 ดานวรรณกรรม

2.5 ดานดนตร ีและนาฏศิลป ์2.6 

ดานประเพณี

2.7 ดานการแตงกายและอาหาร 

2.8 ตัวอยางการมีสวนรว่ม

การอนุรักษมรดกไทยสมัย 

รัตนโกสินทร   

3. มรดกไทยที่มีผลตอการพัฒนา 

ชาติไทย

4. การอนุรักษมรดกไทย

5. การมีสวนรว่มในการอนุรักษ 

มรดกไทย

24 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา 
จำนวน 

(ชั่วโมง) 

5. การเปลี่ยนแปลงของ 

ชาติไทยสมัย

รัตนโกสินทร 

1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญ

ทางประวัติศาสตรที่มีผลตอ 

การพัฒนาชาติไทย

2. อภิปรายและนําเสนอ

เหตุการณส าคัญทาง 

ประวัติศาสตรที่มีผลตอ 

การพัฒนาชาติไทย

1. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร

ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย

1.1  การสถาปนาอาณาจักร

รัตนโกสินทร 

1.2 สนธิสัญญาเบาวร่ิง 

1.3 การปฏิรปูการปกครองในสมัย

รัชกาลที่ 5 

1.4  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

2475 

1.5  ความเป ็นชาติไทยสมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

2. ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปราย

เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 

ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย

18 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค12025 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 2 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง

การปกครองในทอ้งถ่ิน ประเทศ น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่คง          
ของชาติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ิน
และประเทศไทย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบ้ืองตน้ กฎระเบียบของ
ชุมชน สังคม และประเทศ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพฒันาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ข้อมูลในการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี ้
ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

วินยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ        
การเขียนโครงการเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ 

ส่ือท่ีหลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวุฒิ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบติัจริงในพื้นท่ี/ชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยู่ค่าย              
พกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัท าโครงงาน วางแผนและร่วมกนัศึกษาจดัท าโครงการ แกปั้ญหาจริงในชุมชน 
การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 



กำรวดัและประเมินผล 
สั งเกตพฤติกรรมในการเรียน รู้  การแลกเป ล่ียน เรียน รู้  ความสนใจ ความตั้ งใจ 

ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง  การปฏิบติังานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน 
ใบงาน  ช้ินงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค12025 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 2 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง

การปกครองในทอ้งถ่ิน ประเทศ น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่คง 
ของชาติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ิน
และประเทศไทย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบ้ืองตน้ กฎระเบียบ
ของชุมชน สังคม และประเทศ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพฒันาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ข้อมูลในการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

1 ลูกเสือ        
กบัการพฒันา 

1. อธิบายสาระส าคญั
ของการลูกเสือ

2. อธิบายความส าคญั
ของการลูกเสือกบั
การพฒันา

3. ยกตวัอยา่งความเป็น
พลเมืองดีของลูกเสือ

1. สาระส าคญัของการลูกเสือ
1.1 วตัถุประสงค์ของการพฒันา

ลูกเสือ 
1.2 หลกัการส าคญัของการลูกเสือ 

2. ความส าคญัของการลูกเสือ
กบัการพฒันา
2.1 การพฒันาตนเอง 
2.2 ก ารพัฒ น าสั ม พั น ธ ภ าพ

ระหวา่งบุคคล 
2.3 การพฒันาสัมพนัธภาพภายใน

ชุมชนและสังคม 
3. ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ

2 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2 การลูกเสือไทย 
 

1. อธิบายประวติัลูกเสือไทย 
 
 
 
 
2. อธิบายความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

1. ประวติัลูกเสือไทย 
1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั 
1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

1 

3 การลูกเสือโลก 
 

1. อธิบายประวติัผูใ้หก้  าเนิด
ลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคญัของ
องคก์ารลูกเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก 
 
2. องคก์ารลูกเสือโลก 
 

1 

4 คุณธรรม 
จริยธรรม              
ของลูกเสือ 

 

1. อธิบายค าปฏิญาณ กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสือ 
2. อธิบายคุณธรรม 
จริยธรรมจากค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ 

1. ค  าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือ 
2. คุณธรรม จริยธรรม 
จากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

2 

5 
 

 

 

 

วนิยั และ           
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

 
 

 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวนิยัและการขาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ยกตวัอยา่งแนวทางการ
เสริมสร้างวนิยั และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1. วนิยั และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวนิยั 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความส าคญัของวินยั และ      
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผลกระทบจากการขาดวนิยั และ
การขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
3. แนวทางการเสริมสร้างวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 

2 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

6 ลูกเสือ กศน. กบั
การพฒันา 

1. อธิบายความเป็นมา และ
ความส าคญัของลูกเสือ กศน.

2. อธิบายลูกเสือ กศน.
กบัการพฒันาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
3. อธิบายบทบาทหนา้ท่ี
ของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

1. ลูกเสือ กศน.
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน.
1.2 ความส าคญัของลูกเสือ กศน.

2. ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3. บทบาทหนา้ท่ีของลูกเสือ กศน.
ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
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7 ลูกเสือ กศน.              
กบัจิตอาสา และ
การบริการ 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของจิตอาสา
และการบริการ

2. อธิบายหลกัการของ
จิตอาสา และการบริการ

3. อธิบายและน าเสนอ
วธีิการปฏิบติัตนในฐานะ
ลูกเสือ กศน. เพื่อเป็น
จิตอาสา และการบริการ

1. จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของจิตอาสา 
1.2 ความหมาย และความส าคญั        

ของการบริการ 
2. หลกัการของจิตอาสา และ
การบริการ

2.1 หลกัการของจิตอาสา 
2.2 หลกัการของการบริการ 

3. วธีิการปฏิบติัตนในฐานะลูกเสือ
กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา และ
การบริการ
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8 การเขียนโครงการ 
เพื่อพฒันาชุมชน
และสังคม 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของโครงการ

2. อธิบายลกัษณะของ
โครงการ

1. โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและ
สังคม

1.1 ความหมายของโครงการ 
1.2 ความส าคญัของโครงการ 

2. ลกัษณะของโครงการ

10 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. อธิบายองคป์ระกอบ
ของโครงการ
4. เขียนโครงการตาม
ขั้นตอนการเขียนโครงการ
5. อธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
6. อภิปรายและสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ
เพื่อการน าเสนอ

3. องคป์ระกอบของโครงการ

4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ

5. การด าเนินงานตามโครงการ

6. การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อการน าเสนอ

9 ทกัษะลูกเสือ 1. อธิบายความหมาย
และความส าคญัของ
แผนท่ี - เขม็ทิศ

2. อธิบายวธีิการใชเ้ขม็ทิศ

3. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของเง่ือนเชือก

4. ผกูเง่ือนเชือกไดถู้กตอ้ง

1. แผนท่ี - เขม็ทิศ
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของแผนท่ี 
1.2 ความหมาย และความส าคญั

ของเขม็ทิศ 
2. วธีิการใชแ้ผนท่ี – เขม็ทิศ

2.1 วธีิการใชแ้ผนท่ี
2.2 วธีิการใชเ้ขม็ทิศ

3. เง่ือนเชือก
3.1 ความหมายของเง่ือนเชือก
3.2 ความส าคญัของเง่ือนเชือก
3.3 การผกูเง่ือนเชือก
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10 ความปลอดภยั         
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ

1. ความปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ

1.1 ความหมายของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

1.2 ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2. อธิบายและยกตวัอยา่ง
การเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้ในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
3. สาธิตสถานการณ์              
การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ
ความไม่ปลอดภยัในการ 
เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
4. อธิบายและยกตัวอย่าง
การป ฏิบั ติตนตามหลัก
ความปลอดภยั      

2. การเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้ในการ         
เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
 
3. การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุความ 
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
 
4. การปฏิบัติตนตามหลักความ
ปลอดภยั      

11 การปฐมพยาบาล 
 

1. อธิบายความหมาย          
และความจ าเป็นของการ
ปฐมพยาบาล 
 
 
2. อธิบายและยกตวัอยา่ง
วธีิการปฐมพยาบาลกรณี
ต่าง ๆ  
3. อธิบายการวดัสัญญาณชีพ
และการประเมินเบ้ืองตน้ 

1. การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการ                   

ปฐมพยาบาล 
1.2 ความจ าเป็นของการ                  

ปฐมพยาบาล 
2. วธีิการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
 
 
3. การวดัสัญญาณชีพและการ
ประเมินเบ้ืองตน้ 
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12 การเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวติชาวค่าย 

 

1. อธิบายความหมาย
วตัถุประสงค ์และหลกัการ          
ของการเดินทางไกล 
 
 
 
2. อธิบายและสาธิต         
การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ
การเดินทางไกล 
 

1. การเดินทางไกล 
1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 
1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 
1.4 การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ

การเดินทางไกล 
 
 

3 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. อธิบายความหมาย
วตัถุประสงค ์และหลกัการ  
ของการอยูค่่ายพกัแรม

4. อธิบายและยกตวัอยา่ง
ชีวติชาวค่าย

5. อธิบายและสาธิต
วธีิการจดัการค่ายพกัแรม

2. การอยูค่่ายพกัแรม
2.1 ความหมายของการอยูค่่าย

พกัแรม 
2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย           

พกัแรม 
2.3 หลกัการของการอยูค่่าย         

พกัแรม 
3. ชีวติชาวค่าย
3.1 เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้

ท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวติชาวค่าย 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย             
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ 
3.4 การประกอบอาหาร         

แบบชาวค่าย 
3.5 การกางเตน็ท ์และการเก็บ

เตน็ทช์นิดต่าง ๆ  
4. วธีิการจดัการค่ายพกัแรม
4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม

13 การฝึกปฏิบติัการ
เดินทางไกล                
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวติชาวค่าย 

1. วางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมการเดินทางไกล
อยูค่่ายพกัแรม และชีวติ
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม
2. ใชชี้วติชาวค่ายร่วมกบั
ผูอ่ื้นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข

กจิกรรมกำรเดินทำงไกล   
อยู่ค่ำยพกัแรม และชีวติชำวค่ำย 
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ
2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
4. กิจกรรมฝึกทกัษะลูกเสือ
5. กิจกรรมกลางแจง้
6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ
7. กิจกรรมน าเสนอผล

40 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

การด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้
ด าเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22021 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดบั 

 1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในทวีปเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในทวีปเอเชีย 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศ                 
เพ่ือนบา้น 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด
แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 
 
ศึกษำและฝึกทักษะในเร่ืองต่อไปนี ้
  ลูกเสือกับการพฒันา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ              
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ
การเขียนโครงการเพ่ือพฒันาชุมชนและสังคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล                
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ                    
ส่ือท่ีหลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวฒิุ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี/ชุมชน การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล                  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัท าโครงงาน วางแผนและร่วมกันศึกษาจดัท าโครงการ แก้ปัญหาจริง              
ในชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 



กำรวัดและประเมินผล 
 สัง เกตพฤติกรรมในการเรียน รู้  การแลก เป ล่ียน เรียน รู้  ความสนใจ ความตั้ งใจ                         

ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง การปฏิบัติงานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน                
ใบงาน  ช้ินงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวิชำ สค22021 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดบั 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในทวีปเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในทวีปเอเชีย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบา้น 
4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด

แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

1 ลูกเสือ 
กบัการพฒันา 
 

1. อธิบายสาระส าคญัของ
การลูกเสือ 
 
 
 
2. อธิบายความส าคญัของ
การลูกเสือกบัการพฒันา 
 
 
 
 
 
3. อภิปรายความเป็น
พลเมืองดีในทศันะของ
ลูกเสือ 

1. สาระส าคญัของการลูกเสือ 
1.1 วตัถุประสงคข์องการพฒันา

ลูกเสือ 
1.2 หลกัการส าคญัของการ

ลูกเสือ 
2. ความส าคญัของการลูกเสือกบั
การพฒันา 
2.1 การพฒันาตนเอง 
2 .2  ก ารพัฒ น าสั ม พัน ธภ าพ

ระหว่างบุคคล 
2.3 การพฒันาสัมพนัธภาพ

ภายในชุมชนและสงัคม 
3. ลูกเสือกบัการพฒันาความเป็น
พลเมืองดี 
3.1 ความหมายของพลเมืองดี 
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทศันะ

ของการลูกเสือ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2 การลูกเสือไทย 
 

1. อธิบายประวติัลูกเสือไทย 
 
 
 
 
 
2. อธิบายความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
 

1. ประวติัลูกเสือไทย 
1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัว 
1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยคุ 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา 
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3 การลูกเสือโลก 
 

1. อธิบายประวติัผูใ้ห้ก าเนิด
ลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคญัของ
องคก์ารลูกเสือโลก 
3. อธิบายความสมัพนัธ์
ระหว่างการลูกเสือไทยกบั
การลูกเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือโลก 
 
2. องคก์ารลูกเสือโลก 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกเสือไทย
กบัลูกเสือโลก 
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4 คุณธรรม 
จริยธรรม 
ของลูกเสือ 
 

1. อธิบายค าปฏิญาณ กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสือ 
2. ระบคุุณธรรมและ
จริยธรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 
3. ยกตวัอยา่งการน า                    
ค  าปฏิญาณและกฎ                   
ของลูกเสือมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือ 
2. คุณธรรมและจริยธรรมจาก                 
ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
3. การน าค าปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

5 วินยั และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

1.  อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของวินยั  
 
 
 
 
2.  อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินยั 
3.  ยกตวัอยา่งแนวทางการ
เสริมสร้างวินยั และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.  อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ 
5.  อธิบายการพฒันาภาวะ
ผูน้  า – ผูต้าม 

1. วินยั และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวินยัและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความส าคญัของวินยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผลกระทบจากการขาดวินยั  
 
3. แนวทางการเสริมสร้างวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
4. ระบบหมู่ลูกเสือ 
5. การพฒันาภาวะผูน้ า - ผูต้าม 
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6 ลูกเสือ กศน. กบั
การพฒันา 
 

1. อธิบายความเป็นมา และ
ความส าคญัของลูกเสือ กศน. 
 
2. อธิบายลูกเสือ กศน. กบั
การพฒันา 
3. อธิบายบทบาทหน้าท่ี
ของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสงัคม 
4. ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อสถาบนั
หลกัของชาติ 

1. ลูกเสือ กศน. 
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน. 
1.2 ความส าคญัของลูกเสือ กศน. 

2. ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา 
 
3. บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสงัคม 
 
4. บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 
 

6 

7 ลูกเสือ กศน.             
กบัจิตอาสา และ
การบริการ 
 

1.  อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของจิตอาสา 
และการบริการ 
 

1. จิตอาสา และการบริการ 
1.1 ความหมายของจิตอาสา 
1.2 ความส าคญัของจิตอาสา 
1.3 ความหมายของการบริการ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 
2.  อธิบายหลกัการของ          
จิตอาสา และการบริการ 
 
 
3.  เสนอผลการปฏิบตัิตน
ในฐานะลูกเสือ กศน.              
เพ่ือเป็นจิตอาสา            
และการให้บริการ  
อยา่งน้อย 2 กิจกรรม 
4.  ยกตวัอยา่งกิจกรรม           
จิตอาสา และการให้บริการ
ของลูกเสือ กศน. อยา่งน้อย  
2 กิจกรรม 

1.4 ความส าคญัของการบริการ 
2. หลกัการของจิตอาสา และการ
บริการ 
2.1 หลกัการของจิตอาสา  
2.2 หลกัการของการบริการ 

3. การปฏิบติัตนในฐานะลูกเสือ 
กศน. เพ่ือเป็นจิตอาสา  และการ
ให้บริการ 
 
 
4. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ให้บริการของลูกเสือ กศน. 
 
 

8 การเขียน
โครงการเพ่ือ
พฒันาชุมชนและ
สงัคม 
 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของโครงการ 
 
 
2. จ าแนกลกัษณะของ
โครงการ 
3. ระบุองคป์ระกอบของ
โครงการ 
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการ 
5.  บอกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6.  อภิปรายผลการ
ปฏิบติังานตามโครงการ 
และการเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

1. การเขียนโครงการเพ่ือพฒันา
ชุมชนและสงัคม 
1.1 ความหมายของโครงการ  
1.2 ความส าคญัของโครงการ 

2. ลกัษณะของโครงการ 
 
3. องคป์ระกอบของโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 
5. การด าเนินการตามโครงการ 
 
6. การสรุปรายงานผล                          
การด าเนินงานโครงการ                        
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

9 ทกัษะลูกเสือ 
 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของแผนท่ี – 
เขม็ทิศ 
2. อธิบายส่วนประกอบของ
เขม็ทิศ 
 
 
 
3. อธิบายวิธีการใช้ Google 
Map 
4.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของเง่ือนเชือก 
และการผกูแน่น 
5.  ผูกเง่ือนเชือกและบอก
ช่ือเง่ือนพร้อมประโยชน์
ของเง่ือนอยา่งน้อย 5 เง่ือน 
6. สาธิตวิธีการผกูเง่ือน
เชือก 1 วิธี 

1. แผนท่ี - เขม็ทิศ 
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของแผนท่ี  
1.2 ความหมาย และความส าคญั

ของเข็มทิศ 
2. วิธีการใชแ้ผนท่ี – เขม็ทิศ 

2.1 วิธีการใชแ้ผนท่ี 
2.2 วิธีการใชเ้ข็มทิศ 

3. การใช ้Google Map 
 
4. เง่ือนเชือกและการผกูแน่น 
4.1 ความหมายของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.2 ความส าคญัของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.3 การผกูเง่ือนเชือกและ                  

การผกูแน่น 
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10 ความปลอดภยั 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 

1. บอกความหมาย และ
ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
2. บอกหลกัการ วิธีการ                       
เฝ้าระวงัเบ้ืองตน้                     
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

1. ความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1.1 ค ว าม ห ม า ย ข อ ง ค ว าม
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

1.2 ค ว าม ส าคั ญ ข อ ง ค ว า ม
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
2. หลกัการ วิธีการในการเฝ้าระวงั
เบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 
3. อธิบายสถานการณ์หรือ
โ อ ก าส ท่ี จ ะ เกิ ด ค ว าม               
ไม่ปลอดภยัในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

3. การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุความ 
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
4. การปฏิบัติตนตามหลักความ
ปลอดภยั        

11 การปฐมพยาบาล 
 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของการปฐม
พยาบาล 
 
 
 
2. อธิบายวิธีการปฐม
พยาบาลกรณีต่าง ๆ              
อยา่งน้อย 3 วิธี 
 
 
3. อธิบายวิธีการวดั
สญัญาณชีพและ                     
การประเมินเบ้ืองตน้ 
 
4. สาธิตวิธีการช่วยชีวิต            
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการปฐม

พยาบาล 
1.2 ความส าคญัของการปฐม

พยาบาล 
1.3 หลกัการของการปฐมพยาบาล 

2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ  
2.1 อุบตัิเหตุ 
2.2 ภาวะการเจ็บป่วยโดยปัจจุบนั 
2.3 พิษแมลงสัตวก์ดัต่อย 
2.4 ถูกท าร้าย 

3. การวดัสัญญาณชีพ                         
และการประเมินเบ้ืองตน้ 

3.1 การวดัสญัญาณชีพ 
3.2 การประเมินเบ้ืองตน้ 

4. วิธีการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

12 

12 การเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวิตชาวค่าย 
 

1. อธิบายความหมายของ
การเดินทางไกล 
 
 
 
 
 
 

1. การเดินทางไกล 
1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 
1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 
1.4 การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ

การเดินทางไกล 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่่ายพกัแรม 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการใช้เคร่ืองมือ
ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
4. อธิบายวิธีการจดัการ 
ค่ายพกัแรม 

2. การอยูค่่ายพกัแรม 
2.1 ความหมายของการอยูค่่าย 

พกัแรม 
2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย

พกัแรม 
2.3 หลกัการของการอยูค่่าย             

พกัแรม 
3. ชีวิตชาวค่าย 
3.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีจ  าเป็น

ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  
3.4 การประกอบอาหาร                   

แบบชาวค่าย 
3.5 การกางเตน็ท ์และการเก็บ

เต็นทช์นิดต่าง ๆ  
4. วิธีการจดัการค่ายพกัแรม 
4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม 
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม 

13 การฝึกปฏิบติัการ
เดินทางไกล                
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวิตชาวค่าย 

 

1. วางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมการเดินทางไกล  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิต 
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม 
2.  ใชชี้วิตชาวค่ายร่วมกบั
ผูอ่ื้นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 
 

กิจกรรมกำรเดนิทำงไกล   
อยู่ค่ำยพักแรม และชีวติชำวค่ำย  
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ 
2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม 
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
4. กิจกรรมฝึกทกัษะลูกเสือ 
5. กิจกรรมกลางแจง้ 
6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ 
7. กิจกรรมน าเสนอผล                           
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

การด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้
ด าเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 

 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32035 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
  1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติเพื่อความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในสังคมโลก 

 3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวถีิประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นผูน้ า           

ผูต้าม ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 
 
ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 
  ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ              
วินยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ 
การเขียนโครงการเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยู่ค่าย 
พกัแรม และชีวติชาวค่าย 
 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ                    
ส่ือท่ีหลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวุฒิ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบติัจริงในพื้นท่ี/ชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยู่ค่าย              
พกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัท าโครงงาน วางแผนและร่วมกนัศึกษาจดัท าโครงการ แกปั้ญหาจริงในชุมชน           
การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 
 
กำรวดัและประเมินผล 

 สั งเกตพฤติกรรมในการเรียน รู้  การแลกเป ล่ียน เรียน รู้  ความสนใจ ความตั้ งใจ                        
ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง  การปฏิบติังานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน                      
ใบงาน  ช้ินงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32035 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
  1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติเพื่อความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในสังคมโลก 

  3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวถีิประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นผูน้ า           

ผูต้าม ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

1 ลูกเสือ               
กบัการพฒันา 
 

1. อธิบายสาระส าคญัของ
การลูกเสือ 
 
 
2. อธิบายความส าคญัของ
การลูกเสือกบัการพฒันา 
 
 
 
 
 
3. อภิปรายความเป็น
พลเมืองดีในทศันะของ
ลูกเสือ 
 
 
 

1. สาระส าคญัของการลูกเสือ 
1.1 วตัถุประสงค์ของการพฒันา

ลูกเสือ 
1.2 หลกัการส าคญัของการลูกเสือ 

2. ความส าคญัของการลูกเสือ               
กบัการพฒันา 

2.1 การพฒันาตนเอง 
2 .2  ก ารพัฒ น าสั มพัน ธภ าพ

ระหวา่งบุคคล 
2 .3  ก ารพัฒ น าสั มพัน ธภ าพ

ภายในชุมชนและสังคม 
3. ลูกเสือกบัการพฒันาความเป็น
พลเมืองดี 
3.1 ความหมายของพลเมืองดี 
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทศันะ

ของการลูกเสือ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

4. น าเสนอผลการส ารวจ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เพื่อการพฒันา 
 
 

4. การส ารวจตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม เพื่อการพฒันา 
4.1 การส ารวจตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2 การลูกเสือไทย 

 
1. อธิบายประวติัการลูกเสือ
ไทย 
 
 
 
 
2. อธิบายความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

1. ประวติัการลูกเสือไทย 
1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั 
1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยคุ 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา 

3 

3 การลูกเสือโลก 
 

1. อธิบายประวติัผูใ้หก้  าเนิด
ลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคญัของ
องคก์ารลูกเสือโลก 
3. อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งการลูกเสือไทยกบั
การลูกเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก 
 
2. องคก์ารลูกเสือโลก 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกเสือไทย
กบัลูกเสือโลก 
 

3 

4 คุณธรรม 
จริยธรรมของ
ลูกเสือ 
 

1. อธิบายค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ 
2. อธิบายคุณธรรม 
จริยธรรมจากค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ 

1. ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
2. คุณธรรม จริยธรรมจากค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. ยกตวัอยา่งการน า                  
ค  าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
4. อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณธรรม จริยธรรม
ในค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การน าค าปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณธรรม 
จริยธรรมในค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5 วนิยั และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวนิยัและขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ยกตวัอยา่งแนวทางการ
เสริมสร้างวนิยั และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ 
5. อธิบายและยกตวัอยา่ง
การพฒันาภาวะผูน้ า - ผูต้าม 

1. วนิยั และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวนิยัและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความส าคญัของวินยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผลกระทบจากการขาดวนิยั และ
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
3. แนวทางการเสริมสร้างวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
4. ระบบหมู่ลูกเสือ 
5. การพฒันาภาวะผูน้ า – ผูต้าม 
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6 ลูกเสือ กศน. กบั
การพฒันา 
 

1. อธิบายความเป็นมา และ
ความส าคญัของลูกเสือ 
กศน. 
2. อธิบายลูกเสือ กศน.            
กบัการพฒันา 
 

1. ลูกเสือ กศน. 
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน. 
1.2 ความส าคญัของลูกเสือ กศน. 

2. ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. ระบุบทบาทหนา้ท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม 
4. ระบุบทบาทหนา้ท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อ 
สถาบนัหลกัของชาติ 

3. บทบาทหนา้ท่ีของลูกเสือ กศน.    
ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม 
 
4. บทบาทหนา้ท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 

 
7 ลูกเสือ กศน.            

กบัจิตอาสา และ
การบริการ 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของจิตอาสา 
และการบริการ 
 
 
2. อธิบายหลกัการของ            
จิตอาสา และการบริการ 
 
 
 
 
3. ยกตวัอยา่งกิจกรรม             
จิตอาสา และการใหบ้ริการ
ของลูกเสือ กศน. 
4. น าเสนอผลการปฏิบติัตน
ในฐานะลูกเสือ กศน.           
เพื่อเป็นจิตอาสา และ              
การใหบ้ริการ อยา่งนอ้ย           
4 กิจกรรม 

1. จิตอาสา และการบริการ 
1.1 ความหมายของจิตอาสา  
1.2 ความส าคญัของจิตอาสา  
1.3 ความหมายของการบริการ 
1.4 ความส าคญัของการบริการ 

2. หลกัการของจิตอาสา และ                
การบริการ 

2.1 หลกัการของจิตอาสา  
2.2 ประเภทของจิตอาสา 
2.3  หลกัการของการบริการ 
2.4 ประเภทของการบริการ 

3. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ใหบ้ริการของลูกเสือ กศน. 
 
4. การปฏิบติัตนในฐานะลูกเสือ กศน. 
เพื่อเป็นจิตอาสาและการใหบ้ริการ 
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8 การเขียน
โครงการเพื่อ
พฒันาชุมชนและ
สังคม 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของโครงการ 
 
 

1. โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและ
สังคม 

1.1 ความหมายของโครงการ 
1.2 ความส าคญัของโครงการ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 2. จ  าแนกลกัษณะของ
โครงการ 
3. ระบุองคป์ระกอบของ
โครงการ 
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการ 
5. บอกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6. อภิปรายผลการ
ปฏิบติังานตามโครงการ 
และการเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุม 

2. ลกัษณะของโครงการ 
 
3. องคป์ระกอบของโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 
5. การด าเนินการตามโครงการ 
 
6. การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอ              
ต่อท่ีประชุม 

 
9 ทกัษะลูกเสือ 

 
1.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของแผนท่ี - 
เขม็ทิศ 
 
 
2.  อธิบายส่วนประกอบ
ของเขม็ทิศ 
 
3.  อธิบายวธีิการใช ้Google 
Map และ Google Earth 
4.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของเง่ือนเชือก 
และการผกูแน่น 
5.  ผกูเง่ือนเชือกไดแ้ละ
บอกช่ือเง่ือนอยา่งนอ้ย 7 
เง่ือน 
6.  สาธิตวธีิการผกูแน่น 
อยา่งนอ้ย 2 วธีิ 

1. แผนท่ี - เขม็ทิศ 
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของแผนท่ี  
1.2 ความหมาย และความส าคญั

ของเขม็ทิศ 
2. วธีิการใชแ้ผนท่ี – เขม็ทิศ 

2.1 วธีิการใชแ้ผนท่ี 
2.2 วธีิการใชเ้ขม็ทิศ 

3. การใช ้Google Map และ Google 
Earth 
4. เง่ือนเชือกและการผกูแน่น 
4.1 ความหมายของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.2 ความส าคญัของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.3 การผกูเง่ือนเชือกและ                

การผกูแน่น 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

10 ความปลอดภยัใน
การเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
2. บอกหลกัการ วธีิการเฝ้า
ระวงัเบ้ืองตน้ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
3. อธิบายสถานการณ์หรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความ               
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1. ความปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1.1 ความหมายของความปลอดภยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

1.2 ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
2. หลกัการ วธีิการในการเฝ้าระวงั
เบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
3. การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุความ             
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
4. การปฏิบติัตนตามหลกัความ
ปลอดภยั 
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11 การปฐมพยาบาล 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของการปฐม
พยาบาล 
 
 
 
 
2. อธิบายและสาธิตวธีิการ
ปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ย 3 วธีิ 
3. อธิบายวธีิการวดั
สัญญาณชีพ และการ
ประเมินเบ้ืองตน้ 
4. สาธิตวธีิการช่วยชีวติขั้น
พื้นฐาน 

1. การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการ                    

ปฐมพยาบาล 
1.2 ความส าคญัของการ              

ปฐมพยาบาล 
1.3 หลกัการของการ                         

ปฐมพยาบาล 
2. วธีิการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
 
 
3. การวดัสัญญาณชีพและการ
ประเมินเบ้ืองตน้ 
 
4. วธีิการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

12 การเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวติชาวค่าย 
 

1. อธิบายความหมายของ
การเดินทางไกล 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่่ายพกัแรม 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการใชเ้คร่ืองมือ
ส าหรับชีวติชาวค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
4. อธิบายวธีิการจดัการ 
ค่ายพกัแรม 

1. การเดินทางไกล 
1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 
1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 
1.4 การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ

การเดินทางไกล 
2. การอยูค่่ายพกัแรม 
2.1 ความหมายของการอยูค่่าย 

พกัแรม 
2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย

พกัแรม 
2.3 หลกัการของการอยูค่่าย              

พกัแรม 
3. ชีวติชาวค่าย 
3.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีจ  าเป็น

ส าหรับชีวติชาวคา่ย 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  
3.4 การประกอบอาหาร                     

แบบชาวค่าย 
3.5 การกางเตน็ท ์และการ                 

เก็บเตน็ทช์นิดต่าง ๆ  
4. วธีิการจดัการค่ายพกัแรม 
4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม 
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

13 การฝึกปฏิบติัการ
เดินทางไกล    
อยูค่่ายพกัแรม 
และ ชีวติชาวค่าย 
 

1. วางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมการเดินทางไกล  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวติ 
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม 
2.  ใชชี้วติชาวค่ายร่วมกบั
ผูอ่ื้นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 
 

กจิกรรมกำรเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพกั
แรม และชีวติชำวค่ำย 
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ 
2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม 
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
4. กิจกรรมฝึกทกัษะลูกเสือ 
5. กิจกรรมกลางแจง้ 
6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ 
7. กิจกรรมน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้
ด าเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 
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ผังมโนทัศน์  
รายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1   

ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 หน่วยกิต 

รายวิชาวัสดุศาสตร ์    

(จ านวน 80 ชั่วโมง) 

(1) 
วัสดุในชีวิตประจ าวัน  
(จ ำนวน 10 ชั่วโมง) 
1.1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์ 
1.2 ประเภทของวัสดุ 
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ 
1.4

(2) 
สมบัติของวัสดุ 
(จ ำนวน 30 ชั่วโมง) 
2.1 ควำมแข็ง 
2.2 ควำมเหนียว 
2.3 ควำมยืดหยุ่น 
2.4 กำรน ำควำมร้อน 
2.5 กำรน ำไฟฟ้ำ 
2.6 ควำมหนำแน่น 

(3) 
การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
(จ ำนวน 20 ชั่วโมง) 
3.1 กำรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.2 ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุในชีวิตประจ ำวัน 

          (4) 
การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว 

(จ ำนวน 20 ชั่วโมง)

4.1 กำรจัดกำรวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R 
4.2 กำรก ำจัดและท ำลำย 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1  
สำระควำมรู้พื้นฐำน  จ ำนวน 2 หน่วยกิต (80 ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

ศึกษำและฝึกทักษะ 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ  การเลือกใช้

และผลกระทบจากการใช้วัสดุ และการจัดการและก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ บรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการ ทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  

กำรวัดและประเมินผล 
 ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบค าถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.)  และประเมินผลรวมผู้เรียนด้วยการตอบค าถามกิจกรรมท้ายหน่วยและใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้  



รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ พว12011 วัสดุศำสตร์ 1 จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. วัสดุใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. อธิบายความหมาย
ของวัสดุศาสตร์ได้
2. จ าแนกประเภทของวัสดุได้
3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้

1. วัสดุในชีวิตประจ าวัน
1.1  ความหมาย
ของวัสดุศาสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 ประโยชน์ของวัสดุ

10 

2. สมบัติของวัสดุ 1. น าความรู้เรื่องความแข็ง
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
2. อธิบายสมบัติความเหนียว
ของวัสดุได้
3. ทดลองสมบัติความยืดหยุ่น
ของวัสดุได้
4. น าความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ
ด้านความยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์
ได้
5. จ าแนกสมบัติการน าความร้อน
ของวัสดุได้
6. น าความรู้เรื่อง
การน าความร้อนของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

2. สมบัติของวัสดุ
2.1 ความแข็ง
2.2 ความเหนียว
2.3 ความยืดหยุ่น
2.4 การน าความร้อน
2.5 การน าไฟฟ้า
2.6 ความหนาแน่น

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

7. อธิบายสมบัติ
การน าไฟฟ้าของวัสดุได้
8. น าความรู้เรื่อง
การน าไฟฟ้าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
9. ค านวณหาค่าความหนาแน่น
ของวัสดุได้

3. การเลือกใช้และ
ผลกระทบจาก
การใช้วัสดุ 

1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ
ในชีวิตประจ าวันได้
3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้
5. ระบุวัสดุอันตรายใน
ชีวิตประจ าวันได้
6. แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้วัสดุ
ในชีวิตประจ าวันได้
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้วัสดุในชีวิตประจ าวันได้

3. การเลือกใช้และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
    3.1 การเลือกใช้วัสดุ       
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.2 ผลกระทบจากการใช้
วัสดุในชีวิตประจ าวัน 

20 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

4. การจัดการและ
ก าจัดวัสดุ 
ที่ใช้แล้ว 

1. บอกความหมายของการ
จัดการวัสดุด้วยหลัก 3R ได้
2. อธิบายวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้
แล้วด้วยหลัก 3R ได้
3. บอกระยะเวลาการย่อยสลาย
ของวัสดุที่ใช้แล้วได้
4. อธิบายวิธีการก าจัดและ
ท าลายวัสดุที่ใช้แล้วได้
5. ก าจัดวัสดุที่ใช้แล้ว
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ได้

4. การจัดการและก าจัดวัสดุ
ที่ใช้แล้ว
   4.1 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว
ด้วยหลัก 3R 
   4.2 การก าจัดและท าลาย 

20 



โครงสร้างชุดวิชา พว12011 วัสดุศาสตร ์1 
ระดับประถมศึกษา 

สาระการเรียนรู้ 
สาระความรู้พื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรง
พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้    
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้

และผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว  
2. ทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้
3. ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน



สรุปสาระส าคัญ 

1. วัสดุศาสตร์  เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ ท่ีน ามาใช้ประกอบ
กันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติเชิงกล ท้ังนี้ วัสดุ 
ท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกประเภทตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ คือวัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ 

2. วัสดุแต่ละชนิดท่ีน ามาท าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ บางอย่างท าจากวัสดุชนิด
เดียวกัน บางอย่างท าจากวัสดุต่างชนิดกัน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติบางอย่างคล้ายคลึงกัน
และมีสมบัติบางอย่างท่ีแตกต่างกัน การศึกษาสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ประกอบด้วย ความแข็ง
ความเหนียว ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแน่นของวัสดุ
การศึกษาสมบัติของวัสดุ ดังกล่าวท าให้สามารถน าวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 
กับการใช้งาน   

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือแยกผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ท่ัวไปในท้องตลาด ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทและความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท้ังภายในบ้านและภายนอกบ้าน 
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หากละเลยและไม่ค านึงถึงการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า 

4. การจัดการวัสดุท่ีใช้แล้วด้วยหลัก 3R เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณวัสดุ
ท่ีใช้แล้วในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้หลักการ การใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  
การใช้ซ้ า (Reuse) และการผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุ      
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มีปริมาณวัสดุท่ีใช้แล้วเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจาก      
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรม   
การอุปโภค บริโภคของคนท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ต้องศึกษาวิธีการก าจัดวัสดุ ท่ีใช้แล้วให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  



ขอบข่ายเนื้อหา 
หน่วยท่ี 1  วัสดุในชีวิตประจ าวัน จ านวน  10  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 2  สมบัติของวัสดุ  จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 3  การเลือกใชแ้ละผลกระทบจากการใช้วัสดุ  จ านวน  20  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 4  การจัดการและก าจัดวัสดุท่ีใช้แล้ว  จ านวน  20  ชั่วโมง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. บรรยาย
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อท่ีเกี่ยวข้อง
3. พบกลุ่ม ท าการทดลอง อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้

ท่ีได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 1

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
2.1  เว็ปไซต์
2.2  หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3  CD,DVD ท่ีเกี่ยวข้อง

3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่
3.1 มุมหนังสือ กศน.ต าบล
3.2 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
3.3  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
3.4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
3.5  เทศบาลและส านักงานสิ่งแวดล้อม



จ านวนหน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน  80 ชั่วโมง รวม 2 หน่วยกิต 

กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม รายวิชา

วัสดุศาสตร์ 1 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยและแนวตอบในท้าย

เล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์ 1 
4. ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายรายวิชา

วัสดุศาสตร์ 1 

การวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา

แนวทางการวัดผลและประเมินผล ควรด าเนินการ ดังนี้
1.1  การวัดและประเมินผลก่อนเรียน
    ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อน

เรียน เพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการจัดกระบวนกาเรียนรู้ให้เหมาะสม 

1.2  การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน  จ านวน 60 คะแนน 
      ใหส้ถานศึกษาด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน ด้วยวิธีการสังเกต  

การซักถาม ตอบค าถาม ตรวจกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และทดสอบหลังเรียน       
เพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.3  การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จ านวน 40 คะแนน 
 ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ

ปลายภาคเรียน  เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผู้เรียน 



2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา
ให้น าคะแนนระหว่างเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการเรียน  แล้วน าคะแนนมาแปลความหมาย 
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100  ให้ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79  ให้ระดับ  3.5  หมายถึง ดีมาก 
 ได้คะแนนร้อยละ 70 – 74  ให้ระดับ  3 หมายถึง ดี 
 ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69  ให้ระดับ  2.5  หมายถึง ค่อนข้างดี 
 ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64  ให้ระดับ  2 หมายถึง ปานกลาง 
 ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59  ให้ระดับ  1.5  หมายถึง พอใช้ 
ได้คะแนนร้อยละ  50 – 54  ให้ระดับ     1  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 

ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
ได้คะแนนร้อยละ   0 – 49 ให้ระดับ    0  หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ์    

ขั้นต่ าท่ีก าหนด 
3. ผลการตรวจให้คะแนน ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ให้ครูผู้สอนน ามาเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียนต่อไป 



1 

ผังมโนทัศน์  
รายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร์ 2”   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 หน่วยกิต 

รายวิชาวัสดุศาสตร ์
(จ านวน 120 ชั่วโมง) 

(1) 
วัสดุศาสตร์รอบตัว 
(จ ำนวน 30 ชั่วโมง) 
1.1 ควำมหมำยของวัสดุศำสตร์ 
1.2 ประเภทของวัสดุ 
1.3 สมบัติของวัสดุ 

(5) 
การจัดการวัสดุอันตราย 
(จ ำนวน 25 ชั่วโมง)
5.1 วัสดุอันตรำย 
5.2 กำรจัดกำรขยะอันตรำย 
5.3 กำรลดปัญหำวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

(2) 
การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
(จ ำนวน 20 ชั่วโมง) 
2.1 กำรน ำวัสดุศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
2.2 ผลกระทบจำกกำรใช้วัสดุ 
2.3 กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) 

การจัดการเศษซากวัสดุ 
(จ ำนวน 15 ชั่วโมง) 
3.1 กำรจัดกำรเศษซำกวัสดุ 
3.2 อัตรำย่อยสลำยของเศษซำกวัสดุ 
3.3 หลัก 3R ในกำรจดักำรเศษซำกวัสดุ
3.4 ภำชนะรองรับเศษซำกวัสดุ 
3.5 เทคโนโลยีกำรก ำจัดเศษซำกวัสดุ 

  (4) 
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ 
(จ ำนวน 30 ชั่วโมง)       
4.1 กำรคัดแยกวัสดุ 
4.2 กำรรีไซเคิลวัสดุ 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ พว22003 วัสดุศำสตร์ 2  
สำระควำมรู้พื้นฐำน  จ ำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สาร แรงพลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

ศึกษำและฝึกทักษะ 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ วัสดุรอบตัว การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้

วัสดุ การจัดการวัสดุที่ใช้แล้ว การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  

กำรวัดและประเมินผล 
 ประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบค าถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้

ด้วยตนเอง (กรต.)  และประเมินผลรวมผู้เรียนด้วยการตอบค าถามกิจกรรมท้ายหน่วยและใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้  



รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ พว22003 วัสดุศำสตร์ 2 จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ประเทศ สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต  

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

1. วัสดุศาสตร์
รอบตัว 

1. บอกความหมายของวัสดุ
ศาสตร์ได้
2. จ าแนกประเภทของวัสดุ
ศาสตร์ได้
3. เปรียบเทียบสมบัติของ
วัสดุได้

1. วัสดุศาสตร์รอบตัว
1.1 ความหมายของวัสดุศาสตร์
1.2 ประเภทของวัสดุ
1.3 สมบัติของวัสดุ

30 

2. การใช้ประโยชน์
และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ 

1. อธิบายประโยชน์
ของวัสดุศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันได้
2. บอกผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
วัสดุในชีวิตประจ าวันได้
3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

2. การใช้ประโยชน์และผลกระทบ
จากการใช้วัสดุ
 2.1 การน าวัสดุศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.2 ผลกระทบจากการใช้วัสดุ 
    2.3 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

20 

3. การจัดการ 
เศษซากวัสดุ 

1. อธิบายหลักส าคัญในการ
จัดการเศษซากวัสดุ
2. บอกอัตราเร็วในการย่อย
สลายเศษซากวัสดุ
3. อธิบายหลัก 3R ในการ
จัดการเศษซากวัสดุ
4. ระบุประเภทของภาชนะ
รองรับเศษซากวัสดุ
5. อธิบายเทคโนโลยีการ
ก าจัดเศษซากวัสดุ

3. การจัดการเศษซากวัสดุ
3.1 การจัดการเศษซากวัสดุ
3.2 อัตราย่อยสลายของเศษ

ซากวัสดุ    
   3.3 หลัก 3R ในการจัดการเศษ
ซากวัสดุ 
   3.4 ภาชนะรองรับเศษซากวัสดุ 
   3.5 เทคโนโลยีการก าจัดเศษซาก
วัสดุ 

15 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

4. การคัดแยกและ
การรีไซเคิลวัสดุ 

1. อธิบายวิธีการคัดแยก
วัสดุแต่ละประเภทได้
2. อธิบายการรีไซเคิลวัสดุ
แต่ละประเภทได้
3. อธิบายความหมาย
สัญลักษณ์รีไซเคิลวัสดุแต่ละ
ประเภทได้

4. การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ
4.1 การคัดแยกวัสดุ
4.2 การรีไซเคิลวัสดุ

30 

5. การจัดการ 
วัสดุอันตราย 

1. บอกความหมายของวัสดุ
อันตรายได้
2. จ าแนกประเภทของวัสดุ
อันตรายได้
3. อธิบายลักษณะของวัสดุ
อันตรายได้ 
4. อธิบายวิธีการจัดการขยะ
อันตรายได้
5. อธิบายวิธีการลดปัญหา
วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ได้

5. การจัดการวัสดุอันตราย
5.1 วัสดุอันตราย
5.2 การจัดการขยะอันตราย
5.3 การลดปัญหาวัสดุที่เป็นพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

25 



โครงสร้างชุดวิชา พว22003 วัสดุศาสตร ์2 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

สาระการเรียนรู้ 
สาระความรู้พื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานท่ี 2.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและประเทศ 
สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์รอบตัว การใช้ประโยชน์และ

ผลกระทบจากการใช้วัสดุ การจัดการวัสดุอันตราย การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ และการ
จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว 

2. ทดลองและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้
3. ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจ าวัน



สรุปสาระส าคัญ 
1. วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ

ท่ีน ามาใช้ประกอบกันเป็นชิ้นงาน ตามการออกแบบ มีตัวตน สามารถสัมผัสได้ โดยวัสดุแต่ละ
ชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติ
เชิงกล วัสดุท่ีเราใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน สามารถจ าแนกตามแหล่งท่ีมาของวัสดุ ได้แก่ 
วัสดุธรรมชาติ แบ่งออกเป็น วัสดุธรรมชาติท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต และวัสดุธรรมชาติที่ได้จากไม่มีชีวิต 
และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี 

2. วัสดุศาสตร์มีความผูกพันกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลาช้านาน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “วัสดุศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ซึ่งวัตถุต่าง ๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัสดุ โดยการ
พัฒนาสมบัติของวัสดุให้สามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ท าให้วัสดุท่ีใช้
ในปัจจุบันมีความแข็ง ความยืดหยุ่น น าไฟฟ้า หรือน าความร้อนได้ดี ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน 

3. ขยะมูลฝอยท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เริ่มทวีคูณเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีลดน้อยลง เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี เป็นการ
ผสมผสานเพื่อให้เป็นกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของขยะมูล
ฝอย การจัดการขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มีความยืดหยุ่น ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว
ขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น พื้นท่ีหรือสถานท่ี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ในปัจจุบันวิธีการจ ากัดขยะอย่างง่าย ๆ ท่ีพบเห็น มี 2 วิธี 
คือ โดยการเผาไหม้และฝังกลบ 

4. การคัดแยกวัสดุเป็นการลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือน
สถานประกอบการหรือสถานท่ีสาธารณะ ท้ังนี้ ก่อนท้ิงขยะ ครัวเรือน หน่วยงาน หรือสถานท่ี
สาธารณะต่าง ๆ ควรจัดให้มีระบบการคัดแยกวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อน าวัสดุเหล่านั้นกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าสู่ระบบการคัดแยกวัสดุเพื่อน าไปรีไซเคิล เป็นการ
เปลี่ยนสภาพของวัสดุให้มีมูลค่า จากสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ ให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ และลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะท่ีเกิดขึ้น 

5. การจัดการวัสดุอันตราย ถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องใส่ใจให้มีการคัดแยกและการ
จัดการท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โดย
การลดปริมาณขยะอันตราย จากการเลือกซื้อ การใช้ การท้ิง รวมถึงการรวบรวม เพื่อน าไปสู่
การจัดการขยะอันตรายท่ีถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการใช้งานไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้  โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ส่ิงของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดปริมาณขยะอันตรายให้เหลือ
น้อยท่ีสุดได้ 



ขอบข่ายเน้ือหา 
หน่วยท่ี 1  วัสดุศาสตร์รอบตัว   จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 2  การใช้ประโยชน์และผลกระทบ 

 จากการใช้วัสดุ จ านวน  20  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 3  การจัดการเศษซากวัสดุ จ านวน  15  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 4  การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ จ านวน  30  ชั่วโมง 
หน่วยท่ี 5  การจัดการวัสดุอันตราย จ านวน  25  ชั่วโมง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. บรรยาย
2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อท่ีเกี่ยวข้อง
3. พบกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสรุปการเรียนรู้ท่ีได้

ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. สื่อเอกสาร ได้แก่

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 2 รหัสวิชา พว22003
1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา วัสดุศาสตร์ 2

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
2.1 เว็ปไซต์
2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 CD,DVD ท่ีเกี่ยวข้อง

3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่
3.1 มุมหนังสือ กศน.ต าบล
3.2 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
3.3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
3.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3.6 เทศบาลและส านักงานสิ่งแวดล้อม

จ านวนหน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จ านวน  120 ชั่วโมง รวม 3 หน่วยกิต 



กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม

รายวิชาวัสดุศาสตร์ 2 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยและแนวตอบ

ในท้ายเล่มรายวิชาวัสดุศาสตร์  2 
4. ท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายรายวิชา

วัสดุศาสตร์ 2 

การวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา

แนวทางการวัดผลและประเมินผล  ควรด าเนินการ ดังนี้
1.1  การวัดและประเมินผลก่อนเรียน
    ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อน

เรียน เพื่อทดสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการจัดกระบวนกาเรียนรู้ให้เหมาะสม 

1.2  การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน  จ านวน 60 คะแนน 
      ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลระหว่างเรียน  ด้วยวิธีการสังเกต  

การซักถาม ตอบค าถาม ตรวจกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และทดสอบหลังเรียน       
เพื่อทราบความก้าวหน้าทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.3  การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  จ านวน 40 คะแนน 
 ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ

ปลายภาคเรียน  เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผู้เรียน 
2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา

ให้น าคะแนนระหว่างเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการเรียน  แล้วน าคะแนนมาแปลความหมาย 
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100  ให้ระดับ  4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
 ได้คะแนนร้อยละ 75 – 79 ให้ระดับ  3.5  หมายถึง ดีมาก 
 ได้คะแนนร้อยละ 70 – 74 ให้ระดับ  3 หมายถึง ดี 
 ได้คะแนนร้อยละ 65 – 69 ให้ระดับ  2.5  หมายถึง ค่อนข้างดี 
 ได้คะแนนร้อยละ 60 – 64 ให้ระดับ  2 หมายถึง ปานกลาง 
 ได้คะแนนร้อยละ 55 – 59 ให้ระดับ  1.5  หมายถึง พอใช้ 



ได้คะแนนร้อยละ  50 – 54  ให้ระดับ     1  หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นต่ าท่ีก าหนด 

ได้คะแนนร้อยละ   0 – 49 ให้ระดับ    0  หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ์    
ขั้นต่ าท่ีก าหนด 

3. ผลการตรวจให้คะแนน ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ให้ครูผู้สอนน ามาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาคเรียนต่อไป 



ผังมโนทัศน  
รายวิชาเลือกบังคับ “วัสดุศาสตร 3”   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 หนวยกิต 

   วิชาวัสดุศาสตร 

(จํานวน 120 ช่ัวโมง) 

(1) 
หลักวัสดุศาสตร   (จํานวน 20 ชั่วโมง) 
1.1 ความหมายของวัสดุศาสตรและ

ประเภทของวัสดุ 
1.2  สมบัติวัสดุ 

(6) 
เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง)
6.1 เทคโนโลยีการกําจัดเศษวัสดุเหลือท้ิงดวยการเผา 
6.2 การผลิตพลังงานจากเศษวัสดุเหลือท้ิง 

(3) 
การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง) 
3.1 การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลว  
3.2 การจัดการวัสดุดวยการรีไซเคิล 

(4) 
แนวโนมการใชวัสดุและ       
ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 
(จํานวน 20 ชั่วโมง) 
4.1 แนวโนมการใชวัสดุในอนาคต 
4.2 ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน
อนาคต 

        (5)        

ส่ิงประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม

ศึกษา (จํานวน 20 ชั่วโมง)        

5.1 หลักสะเต็มศึกษา

5.2 หลักสะเต็มศึกษาสําหรับ

การประดิษฐวัสดุใชแลว

5.3 การประดิษฐวัสดุใชแลว

         (2) 
การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสดุ 
(จํานวน 20 ชั่วโมง)        
2.1 การใชประโยชนจากวัสดุ  
2.2 มลพิษจากการผลิตและการใชงาน 
3 ผลกระทบจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

1



คําอธิบายรายวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3 

สาระความรูพื้นฐาน  จํานวน 3 หนวยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ     

มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู 

ไปใชในการดําเนินชีวิต  

ศึกษาและฝกทกัษะ 
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ หลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบจาก

วัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล  ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็ม

ศึกษาและเทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

การจัดประสบการณการเรียนรู 
 บรรยาย ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ แหลงเรียนรูในชุมชน พบกลุม อภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ทดลอง วิเคราะห และสรปุการเรียนรูที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.)  

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินความกาวหนาผูเรียนดวยวิธีการสังเกต ซักถาม ตอบคําถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู

ดวยตนเอง(กรต.)  และประเมินผลรวมผูเรียนดวยการตอบคําถามกิจกรรมทายหนวยและใชแบบทดสอบ 

วัดความรู  



รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พว32024วัสดุศาสตร 3 จํานวน 3 หนวยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ     
มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรู 

ไปใชในการดําเนินชีวิต 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
1. หลักวสัดุ

ศาสตร 

1. บอกความหมายของวัสดุได

2. อธิบายประเภทของวัสดุได

3. อธิบายสมบัติของวสัดุได

4. ทดสอบสมบัติของวัสดุได

5. นําความรูเรื่องสมบัติของวัสดุไป

ใชได

1. หลักวัสดุศาสตร

1.1 ความหมายของ

วัสดุศาสตรและประเภท

ของวัสด ุ

1.2 สมบัติวัสดุ 

10 

2. การใช

ประโยชนและ

ผลกระทบ 

จากวัสดุ 

1. อธิบายถึงการใชประโยชนจาก

วัสดุ

2. สามารถประยุกตใชประโยชน

จากวัสดุได 

3. อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการ

ผลิตและการใชงานได

4. นําความรูเรื่องมลพิษจากการ

ผลิตและการใชงานไปใชได

5. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการ

ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

6. นําความรูเรื่องผลกระทบทีเ่กิด

จากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอมไปใชได

2. การใชประโยชนและ

ผลกระทบจากวัสดุ

2.1 การใชประโยชน

จากวัสด ุ

 2.2 มลพิษจากการผลิต

และการใชงาน 

    2.3 ผลกระทบจากการ

ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

20 



ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
3. การคัดแยก

และการรี

ไซเคิลวัสด ุ

1. อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได

2. นําความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไป

ใชได

3. อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ

วัสดุและแนวทางดําเนินการที่

เหมาะสมได

4. นําความรูเรื่องหลกั 3R ไปใชใน

การจัดการวัสดุได

5. อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละ

ประเภทได

6. นําความรูเรื่องการรีไซเคิลวสัดุแต

ละประเภทไปใชได

3. การคัดแยกและการรี

ไซเคิล

 3.1 การคัดแยกวัสดุใช

แลว 

 3.2 การจัดการวัสดุดวย

การรีไซเคิล 

20 

4. แนวโนมการใช

วัสดุและทิศ

ทางการพัฒนา

วัสดุในอนาคต 

1. อธิบายแนวโนมการใชวัสดุใน

อนาคตได

2. นําความรูเรื่องแนวโนมการใช

วัสดุในอนาคตไปใชได

3. อธิบายทิศทางการพฒันาวัสดุใน

อนาคตได

4. นําความรูเรื่องทิศทางการพัฒนา

วัสดุในอนาคตไปใชได

5. อธิบายถึงความสําคัญของการ

พัฒนาวัสดุในอนาคตได

4. แนวโนมการใชวัสดแุละ

ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน

อนาคต

   4.1 แนวโนมการใชวัสดุ

ในอนาคต 

   4.2 ทิศทางการพฒันา

วัสดุในอนาคต  

20 

5. สิ่งประดิษฐ 

จากวัสด ุ

ตามหลกั 

สะเตม็ศึกษา 

1. อธิบายหลักสะเตม็ศึกษาได

2. อธิบายประโยชนของสะเตม็

ศึกษาได

3. อธิบายหลักสะเตม็ศึกษาสําหรับ

การประดิษฐวัสดุใชแลวได

4. นําความรูเรื่องหลกัสะเต็มศึกษา

สําหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไป

ใชได

5. สิ่งประดิษฐจากวัสดุ

ตามหลกัสะเต็มศึกษา

 5.1  หลักสะเตม็ศึกษา

   5.2  หลักสะเตม็ศึกษา

สําหรับการประดิษฐวัสดุ

ใชแลว

 5.3 การประดิษฐวัสดุ

ใชแลว 

30 



ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
5. สามารถออกแบบและสราง

สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได

6. เทคโนโลยีการ

กําจัดวัสด ุ

1. อธิบายเทคโนโลยีการกําจัดเศษ

วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได

2. นําความรูเรื่องเทคโนโลยีการ

กําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป

ใชได 

3. อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ

วัสดุเหลือทิ้งได 

4. นําความรูเรื่องการผลิตพลังงาน

จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได

6. เทคโนโลยกีารกําจัด

วัสดุ

  6.1 เทคโนโลยีการ

กําจัดเศษวัสดุเหลือทิง้ดวย

การเผา 

  6.2 การผลิตพลงังาน

จากเศษวัสดเุหลือทิง้ 

20 



โครงสรางชุดวิชา พว32024 วัสดุศาสตร 3 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระการเรียนรู 

สาระความรูพื้นฐาน  

มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานที่ 2.2  มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ 

มีความรูความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก  

สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร  

มีจิตวิทยาศาสตรและนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักวัสดุศาสตร การใชประโยชนและผลกระทบ

จากวัสดุ  การคัดแยกและการรีไซเคิล เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลัก

สะเต็มศึกษา และแนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต 

2. สามารถออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได

3. ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวัสดุในชีวิตประจําวัน



สรุปสาระสําคัญ 
1. วัสดุศาสตร (Materials Science) หมายถึง การศึกษาที่เกี่ยวของกับวัตถุ

เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวาง

องคประกอบพื้นฐานของวัสดุ และสมบัติของวัสดุ ซึ่งความรูดังกลาว จะนํามาผลิตหรือสรางเปน

ผลิตภัณฑ เพื่อแกปญหาหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับวัสดุและสมบัติที่สนใจ ไดแก 

โลหะ พลาสติก หรือ พอลิเมอร และเซรามิกส โดยวัสดุศาสตรมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต

ของมนุษย  จึงถือไดวาจะเปนสวนหน่ึงของปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และเปนสวนหน่ึงใน

การพัฒนาประเทศ ใหกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตาง ๆ ในอนาคต 

2. มนุษยมีความผูกพันกับวัสดุศาสตรมาเปนเวลาชานาน โดยเราสามารถ

พัฒนาสมบัติของวัสดุใหสามารถใชงานในดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในการพัฒนาสมบัติของ

วัสดุยอมเกิดมลพิษจากการผลิตและการใชงานวัสดุ และเกิดผลกระทบที่เกิดจากการใชวัสดุตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได 

3. การคัดแยกวัสดุท่ีใชแลวเปนวิธีการลดปริมาณวัสดุที่ใชแลวที่เกิดขึ้นจากตน

ทาง ไดแก ครัวเรือน สถานประกอบการตาง ๆ กอนทิ้ง ในการจัดการวัสดุที่ใชแลว จําเปนตอง

จัดใหมีระบบการคัดแยกวัสดุที่ใชแลว ประเภทตาง ๆ ตามแตลักษณะองคประกอบโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนํากลับไปใชประโยชนใหม โดยจัดวางภาชนะใหเหมาะสม ตลอดจนวางระบบ

การเก็บรวบรวมวัสดุที่ใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการคัดแยกวัสดุที่ใช

แลว  เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําวัสดุท่ีใชแลวบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได

ใหกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัด  หลัก 3R เปนหลักการจัดการเศษ

วัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ไดแก  รีดิวซ (Reduce) คือ การใชนอยหรือลดการใช  รียูส 

(Reuse) คือ การใชซ้ํา และ รีไซเคิล (Recycle)  คือ การผลิตใชใหม ใชเปนแนวทางปฏิบัติใน

การลดปริมาณเศษวัสดุในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  



4. ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  เพื่อตอบสนอง

ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน การพัฒนาวัสดุใหมีสมบัติที่เหมาะกับ

ความตองการใชงาน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง อันจะชวยใหการพัฒนาของเทคโนโลยี

เติบโตไปพรอมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกันไป โดยทิศทางการพัฒนาวัสดุ

เพื่อใหมีความเหมาะกับการใชงาน จึงมุงเนนพัฒนาใหวัสดุมีความเบา แข็งแรงทนทาน ทนตอ

สภาพอากาศ มีความยืดหยุนสูง นําไฟฟายิ่งยวด หรือวัสดุที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

5. สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ

ความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน

การนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน  

6. การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งเปนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง เปนวิธีที่ไดรับความ

นิยมสามารถกําจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษได ดีกวาการกําจัดเศษ

วัสดุเหลือทิ้งโดยวิธีฝงกลบและอาจนําสวนที่เหลือน้ีไปใชประโยชนได ผลกระทบทางระบบ

นิเวศนก็นอยกวา  

    ความจําเปนที่จะตองแสวงหาแหลงพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานเช้ือเพลิง

ฟอสซิลซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้น เศษวัสดุเหลือทิ้งเปนอีก ทางเลือก

หน่ึงดานการผลิตพลังงาน  เพราะเศษวัสดุเหลือทิ้ง มีศักยภาพที่สามารถนํามาใชเพื่อผลิต

พลังงานได ทั้งน้ี เน่ืองจากมีปริมาณมาก และไมตองซื้อหาแตในปจจุบันมีการนําเศษวัสดุเหลือ

ทิ้งมาผลิต เปนพลังงานนอยมากเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนดานอื่น ๆ 

ขอบขายเนื้อหา 
หนวยท่ี 1 หลักวัสดุศาสตร  จํานวน  10  ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 2 การใชประโยชนและผลกระทบจากวัสด ุ จํานวน  20  ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 3 การคัดแยกและการรีไซเคิล จํานวน  20  ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 4 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต จํานวน  20  ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา จํานวน  30  ช่ัวโมง 

หนวยท่ี 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสด ุ  จํานวน  20  ช่ัวโมง 



การจัดประสบการณการเรียนรู 
1. บรรยาย

2. ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวของ

3. พบกลุม ทําการทดลอง  อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะห และสรุปการเรียนรู

ที่ไดลงในเอกสารการเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) 

สื่อประกอบการเรียนรู 
1. สื่อเอกสาร ไดแก

1.1 ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3 รหัสวิชา พว32024

1.2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ชุดวิชา วัสดุศาสตร 3

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก 

2.1 เว็บไซต

2.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.3 CD, DVD ที่เกี่ยวของ

3. แหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก

3.1 มุมหนังสือ กศน.ตําบล

3.2 หองสมุดประชาชนอําเภอ

3.3 หองสมุดประชาชนจังหวัด

3.4 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

3.5 เทศบาลและสํานักงานสิ่งแวดลอม

จํานวนหนวยกิต 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  จํานวน  120 ชั่วโมง รวม 3 หนวยกิต  



กิจกรรมการเรียนรู 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม รายวิชา

วัสดุศาสตร 3 

2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย

3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยและแนวตอบ

ในทายเลมรายวิชาวัสดุศาสตร 3 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายรายวิชา

วัสดุศาสตร 3 

การวัดและประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา

แนวทางการวัดผลและประเมินผล  ควรดําเนินการ ดังน้ี

1.1  การวัดและประเมินผลกอนเรียน

    ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอน

เรียน เพื่อทดสอบความรู ทักษะ และความพรอมตาง ๆ ของผูเรียน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการจัดกระบวนกาเรียนรูใหเหมาะสม 

1.2 การวัดและประเมินผลระหวางเรียน จํานวน 60 คะแนน 

      ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลระหวางเรียน  ดวยวิธีการสังเกต  

การซักถาม ตอบคําถาม ตรวจกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู และทดสอบหลังเรียน   

เพื่อทราบความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 

1.3 การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน จํานวน 40 คะแนน 

 ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยการทดสอบ

ปลายภาคเรียน  เพื่อทราบผลการเรียนโดยรวมของผูเรียน 

2. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา

ใหนําคะแนนระหวางเรียนมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียน และจะตองได

คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการเรยีน  แลวนําคะแนนมาแปลความหมาย 

ออกเปน 8 ระดับ ดังน้ี 



 ไดคะแนนรอยละ 80 – 100 ใหระดับ  4   หมายถึง ดีเยี่ยม 

 ไดคะแนนรอยละ 75 – 79  ใหระดับ  3.5 หมายถึง ดีมาก 

 ไดคะแนนรอยละ 70 – 74  ใหระดับ  3   หมายถึง ดี 

 ไดคะแนนรอยละ 65 – 69  ใหระดับ  2.5 หมายถึง คอนขางดี 

 ไดคะแนนรอยละ 60 – 64  ใหระดับ  2   หมายถึง ปานกลาง 

 ไดคะแนนรอยละ 55 – 59  ใหระดับ  1.5 หมายถึง พอใช 

ไดคะแนนรอยละ  50 – 54   ใหระดับ   1 หมายถึง ผานเกณฑ 

ขั้นต่ําที่กําหนด 

ไดคะแนนรอยละ   0 – 49 ใหระดับ    0  หมายถึง ตํ่ากวาเกณฑ   

ขั้นต่ําที่กําหนด 

3. ผลการตรวจใหคะแนน ขอ 1.2 และขอ 1.3 ใหครูผูสอนนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในภาคเรียนตอไป
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