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ความน า 
 เอกสารหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุงแก้ไข คร้ังที่  1/2560                  

จัดท าขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนได้น าไปใช้เป็น

กรอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี

คุณภาพด้านความรู้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

      มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็น

ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและโรงเรียนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรใน

ระดับโรงเรียนมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพย่ิงขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหา การเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงโรงเรียน จะต้องสะท้อน

คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  ทุกฝ่าย        

ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนา

เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มุ่งพัฒนาปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนทุกคนให้ได้ตามมาตรฐาน            

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม มีวินัยในตนเอง มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง                     

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น

ต่อการศึกษาต่อ การศึกษาตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า รู้จัก

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานมีทักษะชีวิตหลีกหนีสิ่งเสพติด 

พัฒนาชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  



 

 

2 

หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มีหลักการที่ส าคญั ดังนี้ 

       1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มี จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็น

ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค                    

และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรู้และประสบการณ์ กับการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  

 

จุดหมาย 
       หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีความสามัคคี มีปัญญา                       

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน                 

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความสามัคคี มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 

มีทักษะชีวิต รู้จักปฏิเสธการกระท าที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ตนเองและสังคม 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี และรักการออกก าลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ        

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                   

มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก

เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ

ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ

การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ       

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน การกระท าที่ไม่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสามัคคีด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้                      

การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ               

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3.  มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง พุทธศักราช 2553 ได้พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    

พุธศักราช 2551 ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม                    

ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอน
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อย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้

ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่

การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย

สะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วย

การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)       

2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา                   

ปีที่ 4- 6)  

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสาร

ตรงกัน ดังนี้ 

 

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2    ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 

1.1      สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1    
ว        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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การจัดเวลาและโครงสร้างเวลา 

การจัดเวลาเรยีน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก่าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส่าหรับกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ งสถานศึกษาสามารถเพิ มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น         

โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  

 1. ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที  1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน         

วันละ ไม่เกิน 5 ชั วโมง  

 2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีที  1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน          

วันละไม่เกิน 6 ชั วโมง คิดน้่าหนักของรายวิชาที เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์ 40 ชั วโมงต่อภาคเรียน 

มีค่าน้่าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   - ประวัติศาสตร์ 
   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     และการด่าเนินชีวิตในสังคม 
   - เศรษฐศาสตร์ 
   - ภูมิศาสตร์ 

120 
 
40 

 
80 

120 
 
40 

 
80 

120 
 
40 

 
80 

120 
 
40 

 
80 

120 
 
40 

 
80 

120 
 
40 

 
80 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 
120 

(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 
80 80 80 

200 

( 5 นก.) 

200 

( 5 นก.) 

200 

( 5 นก.) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   1,040 ชั วโมง/ปี               1,200 ชั วโมง/ปี  ปีละไม่น้อยกว่า 40 
ชั วโมง 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั วโมง 

ไม่น้อยกว่า 1,560
ชั วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน      หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง    ก่าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
 กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 880 880 880 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

- หน้าที พลเมือง วัฒนธรรม 

  และการด่าเนนิชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์  

- ภูมิศาสตร์ 

120 
 

40 

 

 

80 

 

120 
 

40 

 

 

80 

 

120 
 

40 

 

 

80 

 

120 
 

40 

 

 

80 

 

120 
 

40 

 

 

80 

 

120 
 

40 

 

 

80 

 

160 
(4 นก.) 

40  

(1นก.) 

 

120 

 (3นก.) 

 

160 
(4 นก.) 

40 

(1นก.) 

 

120 

(3นก.) 

 

160 
(4 นก.) 

40 

(1นก.) 

 

120 

(3นก.) 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ภาษาอังกฤษ 

 
 40  

 
40 

วิทยาศาสตร์
เพิ มเติม ( 80 ) 

- คณิตศาสตร์เพิ มเติม 1-6 (80) 
- วิทยาศาสตร์เพิ มเติม (40) 
- คอมพิวเตอร์ 1-6 (80) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ( บูรณาการ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ) 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 

    1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

    2.กิจกรรมนักเรียน 
        2.1 ลูกเสอื/เนตรนาร ี
        2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 

40 

25 

 

40 

25 

 

40 

25 

    3. กิจกรรมเพื อสังคมและ   10 10 10 10 10 10 15 15 15 
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        สาธารณประโยชน ์
รวมเวลาท้ังส้ิน   1,040 ชั่วโมง   1,200 ชั่วโมง 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท11101  ภาษาไทย 200 ท12101  ภาษาไทย 200 
ค11101  คณิตศาสตร์ 200 ค12101  คณิตศาสตร์ 200 
ว11101  วิทยาศาสตร์ 80 ว12101  วิทยาศาสตร์ 80 
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส11102  ประวัติศาสตร์ 40 ส12102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101  ศิลปะ 40 ศ12101  ศิลปะ 40 
ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ11101  ภาษาอังกฤษ 120 อ12101  ภาษาอังกฤษ 120 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 40 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 40 
อ11102 ภาษาอังกฤษเพื อการสื อสาร 1 40 อ12102 ภาษาอังกฤษเพื อการสื อสาร 2 40 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 
ภาษาอังกฤษ 40 ภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท13101  ภาษาไทย 200 ท14101  ภาษาไทย 160 
ค13101  คณิตศาสตร์ 200 ค14101  คณิตศาสตร์ 160 
ว13101  วิทยาศาสตร์ 80 ว14101  วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส13102  ประวัติศาสตร์ 40 ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ13101  ศิลปะ 40 ศ14101  ศิลปะ 80 
ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ13101  ภาษาอังกฤษ 120 อ14101  ภาษาอังกฤษ 80 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 80 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 80 
อ13102 ภาษาอังกฤษเพื อการสื อสาร 3 40 ว14201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 80 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40 
ภาษาอังกฤษ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง    ระดับประถมศึกษา 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม./ปี) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

วิชาพื้นฐาน 840 วิชาพื้นฐาน 840 
ท15101  ภาษาไทย 160 ท16101  ภาษาไทย 160 

ค15101  คณิตศาสตร์ 160 ค16101  คณิตศาสตร์ 160 

ว15101  วิทยาศาสตร์ 80 ว16101  วิทยาศาสตร์ 80 

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 

ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ15101  ศิลปะ 80 ศ16101  ศิลปะ 80 

ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

อ15101  ภาษาอังกฤษ 80 อ16101  ภาษาอังกฤษ 80 

กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 80 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 80 
ว15201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 80 ว16201โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
1.กิจกรรมแนะแนว 40 1.กิจกรรมแนะแนว 40 
2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 
30 
40 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 1,040 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนท่ี 1 )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนท่ี 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาคเรียน) 

วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440 
ท21101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท21102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค21101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค21102  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว21101  วิทยาศาสตร์  60 (1.5 นก.) ว21102  วิทยาศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) 
ส21102  ประวัติศาสตร์  20 (0.5 นก.) ส21104 ประวัติศาสตร์  20 (0.5 นก.) 
พ21101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ21102  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ21101  พลศึกษา  20 (0.5 นก.) พ21102  พลศึกษา  20 (0.5 นก.) 
ศ21101  ศิลปะ 40 (1 นก.) ศ21102  ศิลปะ 40 (1 นก.) 
ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) ง21102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 

อ21101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ21102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ มเติม 1 40 (1.0 นก.) ค 21202  คณิตศาสตรเ์พิ มเติม 2 40 (1.0 นก.) 
ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  20 (0.5 นก.) ว 21202  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 20 (0.5 นก.) 
ว21203  คอมพิวเตอร ์1    40 (1.0 นก.) ว 21204   คอมพิวเตอร์  2 40 (1.0 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1.กิจกรรมแนะแนว 20 1.กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

13 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

12 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 

รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนท่ี 1 ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนท่ี 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาคเรียน) 

วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440  
ท22101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท22102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค22101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค22102 คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 60 (1.5 นก.) ว22102  วิทยาศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) 
ส22102  ประวัติศาสตร์  20 (0.5 นก.) ส22104  ประวัติศาสตร์ 20 (0.5 นก.) 
พ22101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ22102 สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ22101  พลศึกษา  20 (0.5 นก.) พ22102  พลศึกษา 20 (0.5 นก.) 
ศ22101  ศิลปะ  40 (1 นก.) ศ22102  ศิลปะ  40 (1 นก.) 
ง22101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) ง22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 

อ22101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ22102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 
ค22201  คณิตศาสตร์เพิ มเติม 3 40 (1.0 นก.) ค22202  คณิตศาสตรเ์พิ มเติม 4 40 (1.0 นก.) 
ว22201  เริ มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.) ว22202  แสงอาทิตย์และพลังงาน 20 (0.5 นก.) 
ว22203  คอมพิวเตอร ์3 40 (1 นก.) ว22204  คอมพิวเตอร ์4 40 (1 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1.กิจกรรมแนะแนว 20 1.กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

13 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

12 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 

รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนท่ี 1 ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2 ) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ภาคเรียน) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ภาค

เรียน) 

วิชาพื้นฐาน 440  วิชาพื้นฐาน 440  
ท23101  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) ท23102  ภาษาไทย  60 (1.5 นก.) 
ค23101  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) ค23102  คณิตศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ว23101  วิทยาศาสตร์ 60 (1.5 นก.) ว23102  วิทยาศาสตร์  60 (1.5 นก.) 
ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) ส23103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5 นก.) 
ส23102  ประวัติศาสตร์  20 (0.5 นก.) ส23104  ประวัติศาสตร์ 20 (0.5 นก.) 
พ23101  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) พ23102  สุขศึกษา  20 (0.5 นก.) 
พ23101  พลศึกษา  20 (0.5 นก.) พ23102  พลศึกษา 20 (0.5 นก.) 
ศ23101  ศิลปะ  40 (1 นก.) ศ23102  ศิลปะ  40 (1 นก.) 
ง23101   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) ง23102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 

อ23101  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) อ23102  ภาษาอังกฤษ  60 (1.5 นก.) 
กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 กิจกรรม/จุดเน้น/รายวิชาเพิ่มเติม 100 
ค23201  คณิตศาสตร์เพิ มเติม 5 40 (1.0 นก.) ค23202  คณิตศาสตรเ์พิ มเติม 6 40 (1.0นก.) 
ว23201  สีสรรพ์ 20 (0.5 นก.) ว23202  เทคโนโลยีทางการเกษตร 20 (0.5 นก.) 
ว23203  คอมพิวเตอร ์5 40 (1 นก.) ว23204  คอมพิวเตอร ์6 40 (1 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
1. กิจกรรมแนะแนว 20 1. กิจกรรมแนะแนว 20 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

13 

2. กิจกรรมนักเรียน 
    2.1  กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนาร ี
    2.2  กิจกรรมชุมนุม 

 

20 

12 

3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 7 3. กิจกรรมเพื อสังคมและสาธารณประโยชน์ 8 

รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 600  ชั่วโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชา 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ท11101 ภาษาไทย                                       จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ท12101 ภาษาไทย                                       จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ท13101 ภาษาไทย                                       จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ท14101 ภาษาไทย                                       จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ท15101 ภาษาไทย                                       จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ท16101 ภาษาไทย                                       จ านวน 160 ช่ัวโมง 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ท21102 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ท22101 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ท22102 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ท23101 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ท23102 ภาษาไทย                           จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท11101  วิชาภาษาไทย                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                       เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  5  หน่วย  
 

              อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคลอ้งจองที่ประกอบด้วยค าพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 600 ค า 
และค าในกลุม่สาระอืน่ การอ่านแจกลูกและสะกดค าในมาตราต่าง ๆ และการผันวรรณยุกต์ การอ่านค าที่มีตัว
การันต์ อักษรควบ อักษรน า การท่องอาขยาน การอ่านในใจ เพื่อจับใจความส าคัญ นิทาน เร่ืองส้ัน ๆ บทร้องเล่น 
และบทเพลง เร่ืองราวจากบทเรียน การอ่านหนังสือตามความสนใจ การอ่านเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน  การเข้าใจความหมายของค า ประโยค ข้อความ มีมารยาทและนิสัยรักการอา่น                  
               คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนสื่อสาร ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าคล้องจอง ประโยคง่าย ๆ  
เขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด เขียนตามค าบอก การใช้ค าเขียนประโยค มารยาทและนิสัยรักการเขียน  
              การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งงา่ย ๆ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น เลือกฟังและดู
สิ่งที่เป็นความรู้ความบันเทิง พูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ปฏิเสธ ต้ังค าถาม ตอบค าถาม สนทนา เล่าเร่ืองและ
พูดแสดง          ความคิดเห็น มารยาทการฟัง การดู การพูด  
             ศึกษาพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย การประสมค า ความหมายของค า เขียนประโยค และ
ข้อความ ง่าย ๆ ต่อค าคลอ้งจอง ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือพัฒนาการเรียนรู้  
               เลือกอ่านหนังสือประเภทนิทาน เร่ืองส้ันง่าย ๆ สารคดีสั้น ๆ บทร้อยกรอง ปริศนาค าทายและบทร้อง
เล่น และสามารถแสดงความคิดจากการอ่านและน าไปใช้ประโยชน์  
              โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฟังตัวอย่าง 
อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษารวบรวม ท่องจ า สาธิต  วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุข้อคิด ตัดสินใจ 
ใช้ภาษาใน      การส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
               เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและสาระ 
การเรียนรู้ สร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก      
การอ่าน ทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษา เร่ืองราวต่าง ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย แสวงหา
ความรู้  แสดงความคิดเห็นและได้คติข้อคิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ท 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 
รวมทั้งหมด   22  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท12101  วิชาภาษาไทย                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                        เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  5  หน่วย   
 

                ศึกษาการอ่านออกเสียง บอกความหมายของค า  ค าคลอ้งจอง  ข้อความ  บทร้อยกรองง่าย ๆจากค า
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 800 ค า ค าที่มีรูปวรรณยุกต์ ไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา ค าควบกล้ า ค าอักษรน า ค าที่มีตัวการนัต์ ค าที่มี รร ค าที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง อ่านจับ
ใจความจากนิทาน  เร่ืองเล่า  บทเพลง บทร้อยกรอง  เร่ืองราวจากบทเรียน  ข่าวและเหตุการณ์ 
                คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
การมีมารยาทในการเขียน  
                ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าค าซับซ้อน การจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จาก 
เร่ืองเล่า  สารคดีส าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน ข่าวเหตุการณ์ประจ าวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การมี
มารยาทใน   การฟัง ดู และพูด 
                บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย การเขียนสะกดค า การแจกลูก การอ่านค ามาตรา
ตัวสะกด ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา การผันอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า ค าที่มีตัวการันต์ ค าควบกล้ าค า
อักษรน า ค าที่มีความหมายตรงข้าม ค าที่มี รร การบอกความหมายของค า การแต่งประโยค การเรียบเรียง
ประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ   การเขียนค าคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น วรรณกรรมร้อยแก้ว 
ร้อยกรอง  
                ศึกษานิทาน เร่ืองส้ัน ปริศนาค าทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง บทร้องเล่น การท่องจ าบทอาขยาน              
บทร้อยกรอง การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งข้อแนะน า  
มารยาท ในการอ่าน  
               โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษาไทย การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษารวบรวม ท่องจ า สาธิต ฝึกร้อง วิเคราะห์ สรุป
หลักการ ระบุข้อคิด ตัดสินใจ ใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด 
                เพื่อสร้างความรู้และความคิดไปตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัย 
รักการอ่าน เขียนสื่อสารเรียงความ เขียนย่อความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ใน
ชีวิตจริง เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพดูแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย  แสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ได้คติ
ข้อคิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.7, ป.2/8 
ท 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
ท 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ท 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวมทั้งหมด   27  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท13101  วิชาภาษาไทย                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                         เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  5  หน่วย  
  

              อ่านออกเสียง  ข้อความ เร่ืองส้ัน ๆ บทร้อยกรองง่าย ๆ จากค าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1,200 ค า อธิบาย
ความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ต้ังค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน ล าดับเหตุการณ์และ
คาดคะเนจากเร่ืองที่อ่าน การอ่านจับใจความ นิทานเกี่ยวกับท้องถิ่น การเล่าเร่ืองส้ัน  อ่านบทเพลงและ   
บทร้อยกรอง ข่าว และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองที่อ่าน   การเลือกอ่านหนังสือ 
ตามความสนใจ    และเหมาะสมกับวัย การอ่านขอ้ความเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า การอา่น
ข้อมูลจากแผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน  
                คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนบรรยาย การเขียนบันทึกประจ าวัน การเขียนจดหมาย  การ
เขียนเร่ืองจินตนาการจากค าภาพและหัวข้อที่ก าหนด และมีมารยาทในการเขียน  
                เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง บอกสาระส าคญั  ต้ังค าถาม
และตอบค าถามจากการฟังและการดู และพูดแสดงความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกจากเร่ือง ที่ฟังและดู  
การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง สถานที่ การพูดเชิญชวนการเล่าประสบการณ์ การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ และมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  
                เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค การใช้พจนานุกรม         
การแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร การแต่งค าคล้องจอง ค าขวัญ ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ  
                ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม เพลงพ้ืนบ้าน นิทานในท้องถิ่น เร่ืองส้ันง่าย ๆปริศนาค าทาย บทร้อยกรอง 
เพลงกล่อมเด็ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน สรุปข้อคิดน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่องจ า  
บทอาขยาน บทร้อยกรองที่มีคุณค่า            

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาไทย กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล กระบวนการกลุ่ม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาท
สมมุติ จัดท ารายงาน ท่องจ า สาธิต เล่าเร่ือง พูดรายงาน ค้นคว้ารวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ จ าแนกจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบ สรุปหลักการ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
              เพื่อสร้างความรู้และความคิดไปตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรัก       
การอ่าน เขียนสื่อสารเรียงความ เขียนย่อความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ใน
ชีวิตจริง เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพดูแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย  แสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ได้คติ
ข้อคิดจากการศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
ท 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
ท 5.1  ป.3/1, ป.3/2] ป.3/3, ป.3/4 
รวมทั้งหมด  31  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท14101  วิชาภาษาไทย                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                           เวลา  160  ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  4 หน่วย  
 

 ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ความหมายของค า ประโยค  ส านวน  อ่านเร่ืองสั้น ๆ ใน
เวลา ที่ก าหนดและตอบค าถาม  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน  คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองที่อ่าน  อ่านหนังสือที่มีคณุค่าตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอ   และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ 
แผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน  เขียนยอความจากเร่ืองสั้น ๆ  เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดา มารดา  
เขียนบันทึก  และเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 

จ าแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟงและดู พูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิดเห็น 
ความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟงและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา มี
มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  

สะกดค าและบอกความหมายของค า ในบริบทตาง ๆ  ระบุชนิดและหนาที่ของค าในประโยค  ใช
พจนานุกรม  คนหาความหมาย ของค า   แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลกัภาษา  สามารถบอกความหมายของ
ส านวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  

ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรม   อธิบายขอคิดจากการอาน  ร้องเพลงพ้ืนบาน ทองจ า        
บทอาขยานตามทีก่ าหนด และบทรอยกรองที่มีคณุคาตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฟังตัวอย่าง 
อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษารวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุข้อคิด ตัดสินใจ 
ใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์        
ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   สร้างความรู้ 
และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้มี
ทักษะ     การเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
นิสัยรัก        การเขียน  เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ   เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยและแสวงหาความรู้น าไปใช้ประโยชน์ 
แสดงความคิดเห็น   และได้คติ  ข้อคิด  จากการศึกษาและน าไปใช้ในชีวิตจริง   มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ท 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
ท 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
ท 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวมทั้งหมด   33  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท15101  วิชาภาษาไทย                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที    5                                                     เวลา  160  ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  4 หน่วย    
 

ฝึกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทร้อยกรอง ความหมายของค า ประโยค และขอความที่เปน็ การ
บรรยาย  การพรรณนา ความหมายโดยนัยจากเร่ืองที่อ่าน แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน วิเคราะห
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน อานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่งขอแนะน า และปฏิบัติตามความหมาย
ของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน 

ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชค าไดถูกตองชัดเจน และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนยอความ
จากเร่ืองที่อาน เขียนจดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสรางสรรค มี
มารยาทในการเขียน 

ฝึกพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและ ความรู้สึกจากเร่ืองที่ฟงและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเร่ือง วิเคราะหความนาเช่ือถือจากเร่ืองที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นจากการฟง  
การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ระบุชนิดและหนาที่ของค าในประโยค จ าแนกสวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท บอกค าภาษาตางประเทศในภาษาไทย  แตงบทรอยกรองและใช้ส านวน
ได้ถูกตอ้ง 

แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน  นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทาน 
พื้นบานของทองถิ่นอื่น คณุคาของวรรณคดี และวรรณกรรม ทองจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด    

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฟังตัวอย่าง 
อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษารวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุข้อคิด ตัดสินใจ 
ใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์    
ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน สร้างความรู้ 
และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้มีทักษะ  
การเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรัก    
การเขียน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยและแสวงหาความรู้น าไปใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น 
และได้คติ  ข้อคิด  จากการศึกษาและน าไปใช้ในชีวิตจริง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ท 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3,ป.5/4 
รวมทั้งหมด   33  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท16101  วิชาภาษาไทย                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                     เวลา  160  ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  4  หน่วย  
 

ฝึกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทร้อยกรอง ความหมายของค า ประโยค  ขอความที่เปนโวหาร  
อ่านเร่ืองส้ัน ๆ  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน น าความรูและความคิดจากเร่ืองที่อานไปตัดสินใจ 
แกปญหาอานงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ขอแนะน า  ความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ  
และกราฟอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ มารยาทในการอ่าน  

ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใชค าไดถูกตองชัดเจน และ
เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ เขียนยอความ
จากเร่ืองที่อาน  เขียนจดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายการตาง ๆ  เขียนเร่ืองงตามจินตนาการและสรางสรรค
มารยาทในการเขียน 

ฝึกพูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเร่ืองที่ฟงและดู  ตั้งค าถามและตอบค าถาม  วิเคราะห 
ความนาเช่ือถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง 
การดูและ  การสนทนา  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล และนาเช่ือถือ  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

วิเคราะหชนิดและหนาที่ของค าในประโยค การใชค าไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบคุคล ความหมาย 
ของค าภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แตงบทรอยกรอง ส านวนที่เปนค าพังเพย 
และสุภาษิต         

แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเอง  และนิทานพื้นบานข
องทองถิ่นอื่น  คุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรม ทองจ าบทอาขยานตามทีก่ าหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคา 

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฟังตัวอย่าง 
อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษารวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุข้อคิด ตัดสินใจใช้
ภาษาใน  การสื่อสารในชีวิตประจ าวันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 
 เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน   สร้างความรู้
และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้มีทักษะ 
การเขียนสื่อสาร เรียงความ ย่อความ  และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรัก
การเขียน เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมี
วิจารณญาณ   เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยและแสวงหาความรู้น าไปใช้ประโยชน์แสดงความ
คิดเห็นและได้คติ  ข้อคิดจากการศึกษาและน าไปใช้ในชีวิตจริง   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 



 

 

27 

รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3] ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ท 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด   34  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา 21231  วิชาภาษาไทย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1          เวลา  60 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน  1.5  หน่วยกิต    

 อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความจากเร่ืองที่อ่าน ระบุการหาเหตุผลและข้อเท็จจริงกับ

ข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ 

ตีความหมาย ค ายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงาน

เขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  และมารยาทในการอ่าน 

 คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามหลักการเขียนอักษรไทย เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน 

เหมาะสม และสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โยระบุสาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียน

เรียงความ และมารยาทในการเขียน 

  พูดสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่ได้ฟังและดู เล่าเร่ืองย่อจากเร่ืองที่ได้ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น

อย่างสร้างสรรค์จากเร่ืองที่ฟังและดู และมารยาทในการฟังการดูการพูด 

 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างค าในภาษาไทย ค าประสม ค าซ้า ค าซ้อนและค าพอ้ง 

วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

             สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์คุณค่าและขอ้คิดที่ได้จากวรรณคดีวรรณกรรม 

น าข้อคิดและความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล           

ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ 

ข้อคิดเห็น  ตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการ

เรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน     เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 

สามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้   แสดงความคิดเห็นและได้คติข้อคิดจากการศึกษา  และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ม.1/4 
ท 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
ท 4.1  ม.1/1, ม.1/2,  ม.1/3  
ท 5.1  ม.1/1, ม.1/2    
รวมทั้งหมด   18  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท21102 วิชาภาษาไทย                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2            เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1.5  หน่วยกิต   

 อ่านและท าความเข้าใจในคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่างๆ และสามารถ

ปฏิบัติตามเอกสารคู่มอื วิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านหนังสือหรืองานเขียนตามความสนใจและเหมาะสมกับ

วัย แล้ว วิเคราะห์คุณค่าข้อคิดที่ได้น าไปใช้ในชิวิตประจ าวัน และมีมารยาทในการอ่าน 

 เขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เขีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่าง ๆที่ได้รับ เขียนจดหมาย

ส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือทีม่ีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆในชุมชนและท้องถิ่นของตน และมมีารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 จ าแนกและ

ใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  สรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่านและความรู้ที่ไดไ้ป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณคา่ตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟังการดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ 

ข้อคิดเห็น  ตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

             เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาส 

ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย สามารถใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นและได้คติขอ้คิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ท 2.1  ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9 
ท 3.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ท 5.1  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวมทั้งหมด   17  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22101 วิชาภาษาไทย                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1             เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน 1.5  หน่วยกิต   

 อ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง  จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเร่ือง

ที่อ่าน เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆที่อ่าน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อ

โต้แย้งเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ การโน้มน้าวใจหรือความสมเหตุสมผลของงาน  

 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ

เกี่ยวกับประสบการณ์   และเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ ที่อ่าน 

 พูดสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่ฟังและดู วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเช่ือถือของ

ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ือที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต สร้างค าในภาษาไทยโดยใช้วิธีสมาสค า วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยคความรวม 

และประโยคความซ้อน  

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรม

ท้องถิ่น พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล            

ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ

ข้อคิดเห็นตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

             เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาส 

ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย สามารถใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ได้คติข้อคิดจากการศึกษา และมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6 
ท 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ท 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ท 4.1  ม.2/1, ม.2/2  
ท 5.1  ม.2/1, ม.2/2  
รวมทั้งหมด   17  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท22102  วิชาภาษาไทย                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2             เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1.5  หน่วยกิต   

 อ่านหนังสือตามความสนใจและเหมาะสมกับวัยโดยเลือกอ่านหนังสือ บทความหรือค าประพันธ์อย่าง

หลากหลายและประเมินคณุค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน 

 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าและเขียนรายงานโครงการ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์

วิจารณ์แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเร่ืองที่อ่านจากสื่อต่างๆ อย่างมีเหตุผล และมีมารยาทใน 

การเขียน 

             พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น พูดอวยพร พูดโน้มน้าว พูดโฆษณา พูดรายงานเร่ือง

หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ศึกษาค าราชศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมายของค า

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดเห็นจากการอ่าน และน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคณุค่าตามความสนใจ 

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล            

ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ 

ข้อคิดเห็น  ตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

             เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาส

ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย สามารถใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นและได้คติขอ้คิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1   ม.2/7, ม.2/8 
ท 2.1  ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8 
ท 3.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ท 4.1  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ท 5.1  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ท23101  วิชาภาษาไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1          เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1.5  หน่วยกิต   

 อ่านออกเสียง บทร้อยกรองร้อยแก้วประเภทบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
เสภา กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบับ16 และโครงสี่สุภาพ ระบุความแตกต่างของค าที่มคีวามหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเร่ืองที่อ่าน อ่านเร่ืองต่าง ๆ แล้ว
เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์  และประเมิน เร่ืองที่อ่าน  โดย
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น  

คัดลายมือด้วยตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนข้อความตามสถานการณ์และ
โอกาสต่าง ๆโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์
ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเร่ืองต่าง ๆ เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ และเขียนจดหมายกิจธุระ  

แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู วิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดู เพื่อน าข้อคิด
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  
สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า

จากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคดิที่ได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง  
โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล            

ฟังตัวอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ 

ข้อคิดเห็น  ตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

             เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี

นิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาส

ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย สามารถใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นและได้คติขอ้คิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ท 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ท 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ท 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ท 5.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวมทั้งหมด   19 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ท23102  วิชาภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2              เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน 1.5  หน่วยกิต   

             อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลที่สนับสนนุในเร่ืองที่อ่าน   วิจารณ์  
ความสมเหตุสมผล ล าดับความและความเป็นไปได้ของเร่ือง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเร่ือง    
ที่อ่านได ้ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดทีไ่ดจ้ากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
และมีมารยาทในการอ่าน 

เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้  
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเร่ือง่ต่าง ๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทัศนะของ
ตนเองที่เหมาะสมกับงาน  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานโครงงานและมีมรรยาทในการเขียน 

แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดูวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูวิเคราะห์
วิจารณ์เร่ืองที่ได้ฟังได้ดูน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต พูดรายงานที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู 
การสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมี
เหตุผลน่าเช่ือถือ และมีมารยาทในการฟัง การดู การพูด 

ศึกษาการใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ   
แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพได้ 

สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อน าไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง ท่องจ าและ
บอกคุณคา่บทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิงได้ 

โดยใช้กระบวนการ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล            
ฟังตวัอย่าง อภิปราย อธิบาย แสดงความคิดเห็น ศึกษา รวบรวม ท่องจ า สาธิต วิเคราะห์สรุปหลักการ ระบุ 
ข้อคิดเห็น  ตัดสินใจใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  น ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
             เพื่อให้มีทักษะในการอ่าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหาสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน  มีทักษะในการเขียน สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีนิสัยรักการเขียน เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย สามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นและได้คติขอ้คิดจากการศึกษา และมีคุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ 
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รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม3/10 
ท 2.1  ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 
ท 3.1  ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ท 4.1  ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ท 5.1  ม.3/3, ม.3/4 
รวมทั้งหมด   18 ตัวชี้วัด 
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          โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ค11101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ค12101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ค13101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ค14101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ค15101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ค16101 คณิตศาสตร์                                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 

 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ค21101  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ค21102  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ค22101  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ค22102  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ค23101  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ค23102  คณิตศาสตร์                         จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
     ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
     ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
     ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
     ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
     ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
     ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6           จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ค11101    วิชาคณิตศาสตร์            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                   เวลา  200  ชั่วโมง/ปี    น้ าหนัก  5  หน่วย     

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาในสาระต่างๆดังนี้ 

-จ านวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  การบอกจ านวน การเขียนและการอานตัวเลขแทนจ านวน  ช่ือหลัก 

ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบ การใช้เครื่องหมาย  =  ≠  > < 

 การเรียงล าดับจ านวน  การนับเพิ่มทีละหนึ่ง  ทีละสอง  การนับลดทีละหนึ่ง 

-การบวก  การลบ และโจทย์ปัญหา   การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกนิ 100  การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่

เกิน 100  การบวก การลบระคน  โจทย์ปัญหา 

-การวัดความยาว  การวัดความยาว  ความสูง และระยะทางโดยใช้เครื่องวัดที่มีหนวยไมใชหนวย

มาตรฐาน  การแก้ปัญหา 

-การช่ัง  การช่ังโดยใช้เครื่องช่ังที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน  การแก้ปัญหา 

-การตวง  การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหนวยไมใชหนวยมาตรฐาน  การแก้ปัญหา 

-เวลา  ช่วงเวลาในแต่ละวัน  จ านวนวันในหนึ่งสัปดาห์  ช่ือวันในสัปดาห  ช่ือเดือนในหนึ่งปี  และ

จ านวนวันในแต่ละเดือน  การแก้ปัญหา 

-การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต   การจัดกลุ่มเรขาคณิต  จ าแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูป

วงกลม รูปวงรี  

-แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 1ทีละ 2 และลดลงทีละ 1  แบบรูป

เรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สัมพันธ์กันในลกัษณะของรูปร่างหรือขนาด หรือสี 

  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแก 

ปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตอง  

เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและ เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 
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รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2  

ค 1.2  ป.1/1, ป.1/2 

ค 2.1  ป.1/1, ป.1/2   

ค 3.1  ป.1/1  

ค 4.1  ป.1/1, ป.1/2  

ค 6.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6 

รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ค12101    วิชาคณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  200  ชั่วโมง/ปี     น้ าหนัก  5  หน่วย            

                                                         
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาในสาระต่างๆดังนี้ 

-จ านวนนับ 1 ถึง 1,000  และ 0  การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทยแทน

จ านวน  การเขียนในรูปกระจาย   ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และการใช้ศูนย์เพื่อยึดต าแหน่งของหลัก 

การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  =  ≠  > <   การเรียงล าดับจ านวน   การนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  

ทีละ 100 และการนับลดทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100 

-การบวก  การลบ  การคูณ การหาร  และโจทย์ปัญหา   การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000   การ

ลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000  การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก  การหารที่มีตัวหารหนึ่ง

หลักโดยที่ผลหารมีหนึ่งหลัก    การบวก การลบ  การคูณ การหารระคน   

-การวัดความยาว  การวัดความยาวโดยใช้เครื่องวัดที่มีหนวยมาตรฐาน บอกความยาวเปนเมตร และ

เซนติเมตร การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน และโจทย์ปัญหา 

-การช่ัง  การช่ังโดยใช้เครื่องช่ังที่มีหนวยมาตรฐาน บอกน้ าหนักเปนกิโลกรัมและขีดเป็นกิโลกรัม ขีด  

การเปรียบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกัน และโจทย์ปัญหา 

-การตวง  การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหนวยมาตรฐาน บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร  เปรียบเทียบ

ปริมาตรและความจุ และโจทย์ปัญหา 

-เงิน    การจ าแนกชนิดของเงินเหรียญและธนบัตร  การบอกค่าของเงินเหรียญและธนบัตร      

การเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงิน  และการบอกจ านวนเงิน และโจทย์ปัญหา 

-เวลา   บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง  5นาที) บอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน    

-รูปเรขาคณิต บอกชนิดของรูปเรขาคณิต   เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูปเรขาคณิต     

-แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ5 ทีละ10 และทีละ100 และลดลงทีละ 2 ที

ละ 10 และทีละ100 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา

ในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม                 
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ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอไดอยางถูกตอง  

เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและ เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2  

ค 1.2 ป.2/1, ป.2/2   

ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 

ค 2.2 ป.2/1  

ค 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

ค 3.2 ป.2/1  

ค 4.1 ป.2/1, ป.2/2 

ค 6.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 

รวมทั้งหมด    23  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ค13101    วิชาคณิตศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   3      เวลา   200  ชั่วโมง/ปี      น้ าหนัก  5  หน่วย         

 

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาในสาระต่างๆดังนี้ 

-จ านวนนับ 1 ถึง 100,000  และ 0  การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย

แทนจ านวน การเขียนในรูปกระจาย   ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และการใช้ศูนย์เพื่อยึดต าแหน่งของหลัก 

การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  =  ≠  > <  การเรียงล าดับจ านวน    

-การบวก  การลบ  การคูณ การหาร  และโจทย์ปัญหา   การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000   

การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000  การคูณจ านวนที่มีสองหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก  การหารที่มีตัวตั้ง

ไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก   การบวก การลบ  การคูณ การหารระคน   

-การวัดความยาว  การวัดความยาวเปนเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร  การเลือกเครื่องวัความยาวที่

เหมาะสม  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว  การเปรียบเทียบความยาว  การคาดคะเนความยาว  

-การช่ัง  การช่ังน้ าหนักเปนกิโลกรัม กรัม และขดี การเลือกเครื่องช่ังที่เหมาะสม ความสัมพัน์ของหน่วย

การช่ัง  การเปรียบเทียบน้ าหนัก  

-การตวง  การบอกปริมาตรและความจุเปนลิตร มิลลลิิตร  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 

ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง  การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ  การคาดคะเน

ปริมาตรของส่ิงของและความจุของภาชนะ  

-เงิน    การอ่านและการเขียนจ านวนเงินโดยใชจุด   การอ่านและการเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย     

-เวลา   บอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง  5นาที) อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด  การอ่านและเขียน

บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา       

-รูปเรขาคณิต บอกชนิดของรูปเรขาคณิต  เขียนชื่อจุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง มุม และเขียน

สัญลักษณ์  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดใหในแบบตาง ๆ   

-แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ 50 และ การนับลด

ทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ 50  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์

กันสองลักษณะ 

  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแก 
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ปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  

ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได 

อยางถูกตอง  เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและ เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ  
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2  

ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2   

ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 

ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2  

ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 

ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2  

ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 

รวมทั้งหมด   28  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ค14101  วิชาคณิตศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          เวลา  160  ชั่วโมง/ปี      น้ าหนัก  4  หน่วย       

  
           ศึกษาความหมาย   ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   การให้เหตุผลใน

การแก้โจทย์ปัญหา การส่ือสาร  สื่อความหมาย  รวมทั้งการเขียนแสดงความหมายหรือวิธีการในเร่ืองต่อไปนี้ 

      -  จ านวนนับ   อ่านและเขียนจ านวนนับและศนูย์   เปรียบเทียบและเรียงล าดับ  หลักเลข  การบวก  

ลบ  คูณ  หาร  และบวกลบคูณหารระคน  โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  แบบรูปและความสัมพันธ์ 

      -  เศษส่วน  อ่านและเขียนเศษส่วน  เปรียบเทียบเรียงล าดับเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน  การบวก  และ

การลบ  เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน 

      -  ทศนิยม     อ่านและเขียนทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  เปรียบเทียบเรียงล าดับ  ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

      -  การวัดความยาว     การช่ัง  การตวง  ความสัมพันธ์ของหน่วยการช่ัง  การตวง  การวัด  ปริมาตร

และความจุ  การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การคาดคะเนความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตรหรือความจุ  แก้ปัญหา

เกี่ยวกับการวัดความยาว   การช่ัง  การตวง 

      -  เวลา     บอกเวลา  อ่านและเขียนเวลา  โดยใช้จุดบอกระยะเวลาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอ่านและ

เขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 

      -  เงิน     เขียนบันทึกรายรับ  รายจ่าย  แก้ปัญหาเดียวกับการเงิน 

      -  รูปเรขาคณิต     มุม  ส่วนประกอบของมมุ  เส้นขนาน  วงกลม  สีเหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผ้า      

รูปสมมาตร  การออกแบบประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต 

      -  แบบรูปและความสัมพันธ์     ความสัมพันธ์ในลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ละเท่ากัน  บอกรูปและ

ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่ก าหนดให้ 

      -  แผนภูมิ     การรวบรวมข้อมูล  อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่งและตาราง 

      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้น  ในคณิตศาสตร์พื้นฐานสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

อย่างสร้างสรรค์  มีเหตุผล  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ขั้น

ต่อไป     
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รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2  

ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

ค 3.2 ป.4/1  

ค 4.1 ป.4/1, ป.4/2 

ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ค15101    วิชาคณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              เวลา  160  ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก  4 หน่วย    
    

  ศึกษาความหมาย  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การส่ือสารสื่อ

ความหมาย  รวมทั้งการเขียนแสดงความหมายหรือวิธีการ  ในเร่ืองต่อไปนี้ 

      -  จ านวนนับ     การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์

ปัญหา  ร้อยละ  บัญญัติไตรยางศ์  ค่าโดยประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มไม่เกินหลักพัน 

      -  เศษส่วน     อ่านเขียนเศษส่วน  จ านวนคละ  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับเศษส่วนอย่างต่ า  การบวก  

ลบ  คูณ  หาร  และ บวก  ลบ  คูณ  ระคนของเศษส่วน  โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน 

      -  ทศนิยม     อ่านเขียนเปรียบเทียบ  เรียงล าดับทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  ความสัมพันธ์ของ

เศษส่วน  ทศนิยมและร้อยละ  บวก ลบ คูณ  และ บวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  โจทย์

ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน 

      -  การวัดความยาว  การช่ัง  การตวง  ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ  การหา

ความยาวรอบรูป  การหาพื้นที่  ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมการวัดขนาดของมมุ  การหาปริมาตร

ความจุ  การแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่และความยาวรอบรูป 

      -  เรขาคณิต     รูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  การสร้างมุม  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

รูปสามเหลี่ยม  วงกลมและเส้นขนาน 

      -  แบบรูปและความสัมพันธ์     ความสัมพันธ์ในรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ 

      -  สถิติความน่าจะเป็น   แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเส้นแสดงจ านวน  การอ่านแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ  โอกาสความน่าจะเป็น 

      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างสม

เหตุผล  สื่อสารสื่อความหมายได้ถูกต้อง  น าประสบการณ์ เทคโนโลยี  ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   เห็นคุณค่าและมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ค 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ค 1.3 ป.5/1 

ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ค 2.2 ป.5/1  

ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ค 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ค 4.1 ป.5/1  

 ค 5.1 ป.5/1, ป.5/2  

 ค 5.2 ป.5/1 

 ค 6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 

 รวมทั้งหมด  29   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
 

รหัสวิชา  ค16101    วิชาคณิตศาสตร์                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             เวลา  160  ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก  4  หน่วย    

            
      ศึกษาความหมาย  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์การให้เหตุผลในการ

แก้ปัญหา  การสื่อสารสื่อความหมาย  รวมทั้งการเขียนแสดงความหมายหรือวิธีการในเร่ืองต่อไปนี้ 

      -  จ านวนนับ     โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหา  ค่าประมาณใกล้เคียงจ านวน

เต็มหลักต่าง ๆ  คุณสมบัติทางคณิตศาสตร์  การหา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น. ร้อยละ 

      -  เศษส่วน     เปรียบเทียบเรียงล าดับ  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และ บวกลบคูณหารระคนของเศษส่วน

และจ านวนคละ  โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน 

      -  ทศนิยม     อ่านเขียน  เปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมไม่เกนิ  สามต าแหน่ง  ความสัมพันธ์ของ

เศษส่วนกับทศนิยม  บวกลบคูณหาร  และการบวกลบคูณหารระคนของทศนิยม  โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหา

ระคน  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

      -  การวัด     อธิบายเส้นทาง  บอกต าแหน่ง  ทิศ  ระยะทาง  จากภาพแผนที่และแผนผัง  พื้นที่รูป

สี่เหลี่ยมและวงกลม  ความยาวรอบรูปและพื้นทีว่งกลม  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

และวงกลม  ปริมาตรและความจุ  การเขียนแผนผัง 

      -  รูปเรขาคณิต  ชนิดรูปเรขาคณิตที่เป็นส่วนประกอบรูปเรขาคณิต  สามมิติ  เส้นทแยงมุมเส้นขนาน  

การสร้างสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ การประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต 

      -  แบบรูปและความสัมพันธ์     แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูป 

      -  สมการ     เขียนสมการ  แก้ปัญหาสมการพร้อมตรวจค าตอบ 

      -  สถิติความน่าจะเป็น     กราฟเส้น  แผนภูมิรูปวงกลม  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบอธิบายเหตุการณ์

โอกาสที่จะเกิดเมื่อไหร่       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีทักษะในการ

แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล  สื่อสารสื่อความหมายได้ถูกต้อง  น าประสบการณ์ เทคโนโลยี  ไปใช้ในการเรียนรู้

สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์   เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ค 1.2 ป.6/1, ป.6/2   

ค 1.3 ป.6/1, ป.6/2   

ค 1.4 ป.6/1, ป.6/2   

ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  

ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3   

ค 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ค 3.2 ป.6/1, ป.6/2 

ค 4.1 ป.6/1  

ค 4.2 ป.6/1 

ค 5.1 ป.6/1, ป.6/2  

ค 5.2 ป.6/1 

ค 6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวชิา ค21101   วิชาคณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1       เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน  1.5  หน่วยกิต              

  

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาโจทย์ ในเร่ือง สมบัติของจ านวนเต็ม  ตัวหารร่วม  
การคูณร่วมน้อย และการน าไปใช้ ระบบจ านวนเต็ม จ านวนเต็ม การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวน 
เต็ม สมบัติของจ านวนเต็ม เลขยกก าลัง ความหมายเลขยกก าลัง การด าเนินการเลขยกก าลัง การน าไปใช้พื้นฐาน 
ทางเรขาคณิต จุด เสน้ตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและ มุม การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และ การสร้างรูปเรขา 
คณิตอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย  
และการอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และ 
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในสังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/1, ม.1/2  

ค 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

ค 1.3 ม.1/1  

ค 1.4 ม.1/1  

ค 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

ค 4.1 ม.1/1  

ค 6.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค21102       วิชาคณิตศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2           เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน   1.5 หน่วยกิต              

  

             ศึกษา วิเคราะห์ ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ 
และการหารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน 
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน การประมาณค่า ค่าประมาณ การปัดเศษ การประมาณค่า  
คู่อันดับและกราฟ คู่อันดับและกราฟคู่อนัดับ กราฟและการน าไปใช้  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูป
ความสัมพันธ์ การหาค าตอบของสมการ การแกส้มการ และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย และกาอธิบาย  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพในสังคม และในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.1/1  

ค 1.2 ม.1/2  

ค 1.3 ม.1/1  

ค 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  

ค 5.2 ม.1/1  

ค 6.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 

รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ค22101      วิชาคณิตศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1           เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน   1.5  หน่วยกิต             

  

            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ ในเร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สัดส่วน ร้อยละ การวัด ความเป็นมาของการวัด 
การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ าหนัก การวัดเวลา แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต (Tranformations)  การเลื่อนขนาน (Translations) 
การสะท้อน (Reflections) การหมุน (Rotations) การขยายและการย่อ ( Enlargement and Decrement) 
ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
สามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ  ด้าน-ด้าน-ด้าน , มุม-ด้าน-มุม ,ด้าน –มุม-ด้าน โดยใช้กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย และการอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ  
และ ประกอบอาชีพในสังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4 

ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  

ค 2.2 ม.2/1  

ค 3.2 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4  

ค 4.2 ม.2/2  

ค 5.1 ม.2/1  

ค 5.2 ม.2/1  

ค 6.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ค22102     วิชาคณิตศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2         เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                จ านวน  1.5 หน่วยกิต               
               

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาโจทย์ ในเร่ือง ทฤษฎีบทของพีทาโกรัส สมบัติ 
ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎบีทของพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทของพีทาโกรัส  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  และการน าไปใช้ เส้นขนาน เส้นขนานและมุมภายใน 
เส้นขนานและมมุแย้ง เส้นขนานและมมุภายนอกกับมุมภายในโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย และการอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะ
กระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพในสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค 1.2 ม.2/1, ม.2/2 

ค 1.3 ม.2/1  

ค 1.4 ม.2/1  

ค 2.2 ม.2/1  

ค 3.2 ม.2/2  

ค 4.2 ม.2/1  

ค 5.2 ม.2/1  

ค 6.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

รวมทั้งหมด   14   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค23101   วิชาคณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1           เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน  1.5  หน่วยกิต               

  
             ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ ในเร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร รูปเรขาคณิต 
สามมิติ ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก ปริมาตรของพีระมิดและกรวย ปริมาตรทรงกลม พ้ืนที่ผิวของ 
ปริซึมและทรงกระบอก กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของ 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟและการน าไปใช้ ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ความคล้าย รูปเรขาคณิต 
ที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การน าไปใช้ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  
การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย และการอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะ
กระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพในสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  

ค 2.2 ม.3/1  

ค 3.1 ม.3/1 

ค 3.2 ม.3/1  

ค 4.2 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

ค 5.3 ม.3/1  

ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

รวมทั้งหมด   17   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ค23102     วิชาคณิตศาสตร์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่  2          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1.5  หน่วยกิต             

  
             ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ ในเร่ือง อสมการ อสมการเชิงเส้นตัวแปร 
เดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความน่าจะเป็น 
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 

สถิติ ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูล ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติโดยใช้กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ การอภิปราย และการอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และ 
ประกอบอาชีพในสังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมศีักยภาพสูงสุด 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1 ม.3/4 

ค 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 

ค 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

ค 5.2 ม.3/1 

ค 5.3 ม.3/1, ม.3/2  

ค 6.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค21201 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1      เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  0.5  หน่วยกิต        

 

            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขัน้ตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู ้

1.  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 

 2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาใน สถานการณ  

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิต ศาสตรในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ ไดอยาง

ถูกตอง และชัดเจน 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และน าความรู หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไป 

เช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค21202   วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จ านวน  0.5 หน่วยกิต          

             
            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู ้

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาใน สถานการณ  

        ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิต ศาสตรในการส่ือสาร การสื่อ ความหมาย และการน าเสนอ ไดอยาง

ถูกตอง และชัดเจน 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิต ศาสตร และน าความรู หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไป 

เช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค22201   วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 3                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่  1               เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  0.5 หน่วยกิต          

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาโจทย์  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

ผลการเรียนรู ้
1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 

2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาใน สถานการณ    

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ ไดอยาง

ถูกตอง และชัดเจน  

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิต ศาสตร และน าความรู หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไป 

เช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค22202   วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 4                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2                เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5 หน่วยกิต        

 

            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู ้

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการแกปญหาใน สถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4.  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิต ศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ ความหมาย และการน าเสนอได้  

อยางถูกตอง และชัดเจน 

 5. . เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และน าความรู หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไป 

เช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค23201  วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่   1            เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน   0.5 หน่วยกิต            

            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู ้

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการแกปญหา 

ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ  

ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และน าความรู หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร            

ไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค23202   วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ 6                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2            เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน  0.5 หน่วยกิต      

 
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปญัหาโจทย์  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ในการท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ ขั้นตอนทักษะกระบวนการคิดค านวณอย่างคงทน และน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพใน
สังคมในชีวิตประจ าวัน อย่างมีศักยภาพสูงสุด 

 
ผลการเรียนรู ้

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการแกปญหา 

ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ  

ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

5. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร และน าความรู หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร           

ไปเช่ือมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค์ 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ว11101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว12101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว13101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว14101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว15101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว16101 วิทยาศาสตร์                                      จ านวน 80 ช่ัวโมง 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ว14201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1                     จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว15201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2                     จ านวน 80 ช่ัวโมง 
ว16201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3                     จ านวน 80 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ว21101 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว21102 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว22101 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว22102 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23101 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ว23102 วิทยาศาสตร์                                        จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ว21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว21202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา              จ านวน 40 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว21203 คอมพิวเตอร์ 1                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว21204 คอมพิวเตอร์ 2                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว22201 เร่ิมต้นโครงงานวิทยาศาสตร์              จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22202 แสงอาทิตย์และพลังงาน                     จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว22203 คอมพิวเตอร์ 3                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว22204 คอมพิวเตอร์ 4                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว23201 สีสรรพ์                                                จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 

      ว23202 เทคโนโลยีทางการเกษตร                   จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ว23203 คอมพิวเตอร์ 5                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
ว23204 คอมพิวเตอร์ 6                                     จ านวน 40 ช่ัวโมง  1.0  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ว11101  วิชาวิทยาศาสตร์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                           เวลา 80 ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก 2 หน่วย             

  
 ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต 
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ ระบุลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้ง 
การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท า

จากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การเกิด

เสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่

มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน  ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต  โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล การ

เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์  หรือข้อความ การ

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน

งานอย่างเหมาะสม                  

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.1      ป.1/1 , ป.1/2  

มาตรฐาน ว 1.2      ป.1/1 , ป.1/2 

มาตรฐาน ว 2.1      ป.1/1 , ป.1/2 

มาตรฐาน ว 2.3      ป.1/1    

มาตรฐาน ว 3.1      ป.1/1 , ป.1/2  

มาตรฐาน ว 3.2      ป.1/1 

มาตรฐาน ว 4.2      ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5   

  

รวม   15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา  ว12101  วิชาวิทยาศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                         เวลา  80 ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก 2 หน่วย                

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ าเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืช

ดอก ลักษณะของส่ิงมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุ

มาผสมกัน และการน าสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการน า

วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ อันตรายจากการ

มองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบ

ของดิน ชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน   โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ

เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  การอธิบาย  อภิปราย  และการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารส่ิงที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ  

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน

งานอย่างเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

มาตรฐาน  ว 1.2   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3  

มาตรฐาน  ว 1.3   ป.2/1 

มาตรฐาน  ว 2.1   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 

มาตรฐาน  ว 2.3   ป.2/1 , ป.2/2 

มาตรฐาน  ว 3.2   ป.2/1 , ป.2/2 

มาตรฐาน  ว 4.2   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4   

รวม   16   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว13101  วิชาวิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                     เวลา 80 ชั่วโมง/ปี        น้ าหนัก 2 หน่วย                   

    

ศึกษา วิเคราะห์ ส่ิงที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ 

ของอาหาร น้ า และอากาศ  การดูแลตนเองและสตัว์อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์และคุณค่าของสัตว์ 

ส่วนประกอบของวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดเุมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง แรงที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูด

ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ  ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และแหล่ง

พลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  

เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ  ความส าคัญของดวงอาทิตย์

ต่อสิ่งมีชีวิต  ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคญัของอากาศ  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่สิ่งมีชีวิต 

การปฏิบตัิตนในการลดมลพิษทางอากาศ การเกดิลม  ประโยชน์และโทษของลม  โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต

วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา แสดงอัลกอริทึมในการท างาน แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้

ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ  ตรวจหาข้อผิดพลาดและ

แก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม  ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
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รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  

มาตรฐาน ว 2.1   ป.3/1 , ป.3/2   

มาตรฐาน ว 2.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 

มาตรฐาน ว 2.3   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

มาตรฐาน ว 3.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   

มาตรฐาน ว 3.2   ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  

มาตรฐาน ว 4.2   ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5 

 

รวม   25   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว14101  วิชาวิทยาศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                           เวลา 80 ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก 2 หน่วย                  

 

 ศึกษา วิเคราะห์  หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก  ส่วนประกอบของพืชดอก  

ความแตกต่างชองลักษณะสิ่งมีชีวิตกลุม่พืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกพืชออกเป็นพืช

ดอกและพืชไม่มีดอก จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะ

ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุม่ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุม่สัตว์เลื้อยคลาน กลุม่นก และกลุม่

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การน าสมบัติของวัสดุไป

ใช้ในชีวิตประจ าวันสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า 

สมบัติของสสาร  มวล และปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสาร ผลของแรงโน้ม

ถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องช่ังสปริง  มวลของวัตถุกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส 

ตัวกลางโปร่งแสง  วัตถุทึบแสง และลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวง

จันทร์ การเปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  องค์ประกอบของระบบสริุยะ และ

การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ

ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการ

สร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน

การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่

เหมาะสม 
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  

การออกแบบ  การอธิบาย  และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมลูและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่

หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่

ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
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รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.2   ป.4/1 

มาตรฐาน ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   

มาตรฐาน ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  

มาตรฐาน ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

มาตรฐาน ว 2.3   ป.4/1                                                                                          

มาตรฐาน ว 3.1   ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3     

มาตรฐาน ว 4.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  

รวม  21   ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ว15101  วิชาวิทยาศาสตร์                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                         เวลา 80 ชั่วโมง/ปี    น้ าหนัก 2 หน่วย                      

  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิต การด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ

การด ารงชีวิต การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  โซ่อาหาร  หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค  

คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ

ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย

ของสารในน้ า การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  แรงที่กระท าต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน การใช้

เครื่องช่ังสปริงวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ  แรงเสียดทาน  แรงเสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

เสียงและการได้ยินเสียง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 

การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  การใช้แผนที่ดาว  ต าแหน่งและเส้นทางการ

ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณ

น้ าในแต่ละแหล่งน้ า  คุณค่าของน้ า  การใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า วัฏจักรน้ า  กระบวนการเกิด

เมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน  การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  

การออกแบบ  อธิบาย  และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ  และตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไข  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน  ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

รวบรวม น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ต เพื่อแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  เคารพใน

สิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด 
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มาตรฐาน ว 1.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   

มาตรฐาน ว 1.3   ป.5/1, ป.5/2      

มาตรฐาน ว 2.1   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4      

มาตรฐาน ว 2.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5   

มาตรฐาน ว 2.3   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ป.5/4      

มาตรฐาน ว 3.1   ป.5/1, ป.5/2                                                                                        

มาตรฐาน ว 3.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    

มาตรฐาน ว 4.2   ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5        

รวม   32   ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ว16101  วิชาวิทยาศาสตร์                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                       เวลา 80 ชั่วโมง/ปี      น้ าหนัก 2 หน่วย                     

  

 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม

กับเพศและวัย  และความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การ

ย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย

อาหาร การแยกสารผสม การหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ

ตกตะกอน การแยกสารในชีวิตประจ าวัน การเกิดแรงไฟฟ้าจากการขัดถูของวัตถุ  ส่วนประกอบของ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 

การเกิดเงามืด เงามัว  สุริยุปราคา และจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ าวัน การเกิดหินอัคนี  หินตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน  ประโยชน์ของหินและแร่ใน

ชีวิตประจ าวัน  การเกิดซากดึกด าบรรพ์  สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  ผลของ

มรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม  สึนามิ  

แผ่นดินไหว  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  การ

เกิดแก๊สเรือนกระจก ปรากฏการณ์ เรือนกระจก ผลกระทบจากปรากฏการณ์ เรือนกระจก  โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การ

เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจ าลอง  เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 

ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข   

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่

หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่

ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
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มาตรฐาน ว 2.1   ป.6/1  

มาตรฐาน ว 2.2   ป.6/1  

มาตรฐาน ว 2.3   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8  

มาตรฐาน ว 3.1    ป.6/1 , ป.6/2       

มาตรฐาน ว 3.2   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป’6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 

มาตรฐาน ว 4.2   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4  

 

รวม   30   ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ว21101  วิชาวิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1            เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  1.5 หน่วยกิต     

 

 ศึกษา วิเคราะห์  สมบัติทางกายภาพ ของธาตุที่ เป็น โลหะ อโลหะ  กึ่ งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี จุดเดือด  จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และใช้เคร่ืองมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสาร
บริสุทธ์ิและสารผสม  อะตอม  ธาตุ และสารประกอบ  โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน   การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาค พลังงาน
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร  เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์  การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่ของเซลล์  การ
จัดระบบสิ่งมีชีวิต  กระบวนการแพร่และการออสโมซิส ปัจจัยที่จ าเป็น และความส าคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การล าเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  ลักษณะโครงสร้างดอก การถ่ายเรณู  การปฏิสนธิ  การเกิดผล
และเมล็ด  การกระจาย  การงอกของเมล็ด  การเลือกใช้ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  การ
ขยายพันธ์ุพืช ความส าคัญเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
สืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้าง
แบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลองแบบจ าลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จ าเป็น  น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและ
ปลอดภัย  ทดสอบ  ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
น าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   
 

 

รหัสตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 ,  
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ม.1/11 ,   ม.1/12 , ม.1/13 , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 , ม.1/17 , ม.1/18 

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

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

 

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ว21102  วิชาวิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2            เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน  1.5 หน่วยกิต     

 

ศึกษา วิเคราะห์  ค านวณปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะ  การใช้
เทอร์โมมิเตอร์  การขยายตัวหรือหดตัว การถ่ายโอนความร้อน  ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสาร
จนเกิดสมดุลความร้อน  การน าความร้อน  การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน ความสัมพันธ์ความดัน
อากาศกับความสูงจากพื้นโลก การแบ่งช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุ 
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ และผลกระทบและการปฏิบัติตนของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลองแบบจ าลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา  อธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  ออกแบบอัลกอริทึม 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  รวบรวมข้อมลู 

ปฐมภูมิ  ประมวลผล  ประเมินผล  น าเสนอข้อมลู และสารสนเทศ ใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน

อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนด

และข้อตกลง  

 
     

รหัสตัวชี้วัด  

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

มาตรฐาน ว 2.2   ม.1/1  

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

มาตรฐาน ว 4.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  

 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ว22101  วิชาวิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน  1.5 หน่วยกิต      

 
 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหายใจ 

ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ุ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ

มนุษย์  การแยกของผสมโดยการระเหยแห้ง  การตกผลึก  การกลั่นอย่างง่าย  โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 

การสกัดด้วยตัวท าละลาย น าวิธีการการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ผลของชนิดตัวละลาย 

ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิ และความดันที่มีต่อสภาพการละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารและการใช้

สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา

ความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้าง

แบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสิน โดย

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็น

คุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม

ที่เหมาะสม 

 พิจารณาสาเหตุ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   คาดการณ์แนวโน้ม

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล

ที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่  น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  วางแผนขั้นตอนการท างาน

และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน    ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก 

ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  ทดสอบ 

ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข  หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  

และน าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ม.2/11, 
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            ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 

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

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

 

รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว22102  วิชาวิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  1.5 หน่วยกิต       
 

ศึกษา วิเคราะห์ แรงที่กระท าต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อ

วัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ

ในแนวตรงและแนวโค้ง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท า

ต่อวัตถุกับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ อัตราเร็วและความเร็ว งานและพลังงาน หลักการท างาน

ของเคร่ืองกลอย่างง่าย พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน  

กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของดิน   การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด 

ลักษณะ และสมบัติของหิน ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหิน  วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทาง

กายภาพของแร่  ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของแร่  กระบวนการเกิดแร่  แหล่งส ารวจในประเทศ และ

การใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซรรมชาติ  ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน การใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น  ธรณีพิบัติภัย  ลักษณะโครงสร้างโลก  ความสัมพันธ์ของ

ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและ

สร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสิน 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยมที่เหมาะสม 

 การใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานในชีวิตจริง  ออกแบบอัลกอริทึม   

ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  อภิปรายองค์ประกอบและหลักการ

ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  การสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น  ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  มีความรับผิดชอบ  สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 2.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ม.2/11, 
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            ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15 

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

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

มาตรฐาน ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4,  

รวมทั้งหมด   35  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว23101  วิชาวิทยาศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  1.5 หน่วยกิต     

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน โวลต์มิเตอร์ 

แอมมิเตอร์  วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า 

การท างานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร  ค่าไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเลือกใช้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การเกิดและส่วนประกอบของคลื่น  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น ประโยชน์และ

อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของแสง  การเคลื่อนที่ของแสง  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง  การเกิด

ภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา  ความสว่างของแสง  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  แรงโน้ม

ถ่วง  การเกิดฤดู ปรากฏของดวงอาทิตย์  การเกิดข้างขึ้นข้างแรม  การขึ้นและตกของดวงจันทร์  และการเกิด

น้ าขึ้นน้ าลง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น

ข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การ

ทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 วิเคราะห์สาเหต ุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี

กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่น  รวบรวม วิเคราะห์

ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ให้เหตุผลของปัญหาหรือ

ข้อบกพร่อง  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่  

ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องกับลักษณะ

ของงาน  น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  วางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน  

และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  ทดสอบ  ประเมินผล  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  และ

น าเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว 2.3   ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7    ม.3/8    
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                                         ม.3/9    ม.3/10  ม.3/11   ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14  ม.3/15  ม.3/16   

                                         ม.3/17  ม.3/18  ม.3/19   ม.3/20  ม.3/21   

มาตรฐาน  ว 3.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4 

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

 

รวม   30  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว23102  วิชาวิทยาศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2         เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน  1.5 หน่วยกิต      
    

อธิบาย ส ารวจ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน  ดีเอ็นเอ และโครโมโซม  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   การ

เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก  ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของยีน

หรือโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม  การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  วัสดุประเภทพอลิเมอร์  เซรามิกส์  และวัสดุผสม  การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูด

ความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมี การเกิด ฝนกรด 

การสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  

การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปราย  และสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  

ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการ

สังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์  พัฒนา

แอปพลิเคชันที่บูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์  ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

และการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน  การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้

ข่าวสารที่ผิด  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และ ใช้ลิขสิทธ์ิของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

 

 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว1.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
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มาตรฐาน  ว1.3  ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   ม.3/9  ม.3/10  ม.3/11   

มาตรฐาน  ว2.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8 

มาตรฐาน  ว4.2   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   

 

รวม  29  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว21201  วิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม  ซึ่งจัดไว้ในลักษณะต่าง ๆ จากอุปกรณ์ส าเร็จรูปที่

มีลักษณะเป็นของเล่นและเกมโดยศึกษาอุปกรณห์รือเกมแต่ละช้ินให้เข้าใจและท ากิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้  

รวม ทั้งออกแบบประดิษฐ์ หรือดัดแปลงของเล่นที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างน้อย 1 อย่าง  เพื่อให้

สนุกเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมเป็นขั้นตอน  และริเร่ิมสร้างสรรค์ดัดแปลงอุปกรณ์หรือเกมนั้น ๆ ด้วย

ตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ตอ้งการ 

ผลการเรียนรู้    

1. ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้า กฎเกณฑ์ 

หลักการทาง วิทยาศาสตร์ 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ วาง แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างของเล่น        

เชิงวิทยาศาสตร์ 

5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ 

ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว21202  วิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน          จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

  

ศึกษาและทดลองจากกิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหา  โดยอาศัยข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการท างานโดยใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะภาคปฏิบัติเบื้องต้น มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ตอ้งการ 

 

ผลการเรียนรู้    

1. ตั้งค าถามหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า จากประเด็นปัญหาที่

ก าหนดให้ 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ วาง แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะภาคปฏิบัติ

เบื้องต้น มาใช้ในการแก้ปัญหา 

5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ  

ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
 

ว 21202   คอมพิวเตอร์1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    
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ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ช่ัวโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

  ศึกษา ความรู้  ความเข้าใจ  วิเคราะห์หลักการท างาน  บทบาทและประโยชน์ของ

คอมพิวเตอร์  ความหมายของข้อมูล  และประเภทของข้อมลู  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะส าคญัและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและแก้ปญัหาได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

   วิธีการประมวลผลข้อมูล  ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ  ระดับของสารสนเทศ  

วิธีการดูแลรักษาข้อมูล กระบวนการประมวลผลข้อมูล  การจัดการสารสนเทศอย่างเห็นคุณค่าและน าไปใช้

ในการส่ือสารแก้ปัญหา  ท างานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีคุณธรรม 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ว4.1ม.1/1 ,ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5 

รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ว 21202  คอมพิวเตอร์2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    
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ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20 ช่ัวโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาปัจจัยในการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ การแทนการเติบโตของฟังก์ชันเวลาในการ

ท างานของอลักอริทึมด้วยสัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ การวิเคราะห์อัลกอริทึมการท างานแบบล าดับ แบบมี

เงื่อนไข แบบวนซ้ า และแบบเรียกเวียนเกิด แนวทางการวิเคราะห์อัลกอริทึมกรณีเลวร้ายสุดและกรณีเฉลี่ย 

อัลกอรึทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ เทคนิคการค้นหาขัน้สูง 

 เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาและท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ว4.2 ม.1/1 ,ม.1/2, ม.1/3,ม.1/4 

รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว22201  วิชาของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

   

ศึกษาและทดลองสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงกลไก และไฟฟ้าอย่างง่ายตามแบบที่ก าหนดให้ออกแบบ  

ดัดแปลงหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้สนุกเพลิดเพลินและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประกอบ

ช้ิน ส่วน  ดัดแปลงและประดิษฐ์อุปกรณ์   มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะภาคปฏิบัติ

เบื้องต้น มาใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ต้องการ 

 

ผลการเรียนรู้    

1. ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้า กฎเกณฑ์ 

หลักการทาง วิทยาศาสตร์ 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ วาง แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างของเล่น 

เชิงวิทยาศาสตร์ 

5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ  

ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว22202  วิชาเร่ิมต้นโครงงานทางวิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

ศึกษา ค้นคว้า ดูงานและท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมี

ระบบ ฝึกทักษะการต้ังสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การก าหนดและควบคุมตัวแปร  ตลอดจนการ

ใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และสามารถน าความรู้ และทักษะไปใช้

ในการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่

ต้องการ 

 

ผลการเรียนรู้   

1. ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา ค้นคว้า กฎเกณฑ์ 

หลักการทาง วิทยาศาสตร์ 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ วาง แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ 
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของช้ินงาน

ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 22203  คอมพิวเตอร์ 3                                        กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ช่ัวโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................................... 

ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายหลักการงานกราฟิก และสร้างงานน าเสนอข้อมูล การสร้าง

สิ่งของเคร่ืองใช้ ตามกระบวนการกราฟิกการออกแบบภาพร่าง 3 มิติ หลักการเบื้องต้น การสื่อสารข้อมูล 

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 

หลักการใช้โปรแกรมน าเสนองาน การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา กาค้นหาข้อมูล และการติต่อ

สื่อสาร การใช้ซอร์ฟแวร์ระบบ ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ด้านการค านวณ 

น ากระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิงของเคร่ืองใช้ อย่างปลอดภัย และมี

หลักการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้าง

ต้นแบบของส่ิงของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ เป็นแบบจ าลองความคิด และการรายงานผล 

โดยน าเสนอผ่านโปรแกรมน าเสนอ การใส่ข้อความ การตกแต่งข้อความ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน 

โดยใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และ

แก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง สืบค้นข้อมูลและใช้โปรแกรมเรียกคืนข้อมูลอย่าง

เหมาะสม น าซอร์ฟแวร์ระบบ และซอร์ฟแวร์ประยุกต์ด้านการค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน ด้วย

กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 

สร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม ค้นหาข้อมูลและติดตอ่สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
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1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการงานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมลู การสร้างสิ่งของเครื่องใช้

ตาม  

กระบวนการกราฟิกการออกแบบภาพร่าง 3 มิติ 

2. นักเรียนสามารถออกแบบภาพร่าง 3 มิติได้ภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของ

เครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการ เป็นแบบจ าลอง 

3.  นักเรียนสามารถน าเสนอผ่านโปรแกรมน าเสนอ การใส่ข้อความ การตกแต่งข้อความ ก าหนด

รูปแบบ 

4. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้เทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

5.  นักเรียนสามารถน าซอร์ฟแวร์ ระบบซอร์ฟแวร์ประยุกต์ด้านการค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน 

6.  นักเรียนสามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง สืบค้นข้อมลู และใช้ 

 โปรแกรมเรียกคืนข้อมูลอย่างเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 22204 คอมพิวเตอร์4      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  2 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายหลักการการใช้ซอร์ฟแวร์ระบบ และซอร์ฟแวร์ประยุกต์ด้าน

การค านวณมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน น าหลักการใช้งานกราฟิก และสร้างงานน าเสนอข้อมูล การสร้างงาน

โดยโปรแกรมกราฟิก การท าหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   การแก้ปัญหา การ

ค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

น ากระบวนการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในในด้านการค านวณมาใช้ให้เมาะสมกับงาน การ

สร้างสรรค์อิเลกทรอนิคส์อย่างปลอดภัย และมีหลักการออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดหรือภาพฉายเพื่อ

น าไปสู่การสร้างต้นแบบของแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล โดยใช้กระบวนการค้นหาข้อมูลมา

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

ในงานที่สร้าง สืบค้นข้อมูลและใช้โปรแกรมเรียกคืนข้อมูลอย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา 

สร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม ค้นหาข้อมูลและติดตอ่สื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู ้
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1. นักเรียนสามารถใช้และอธิบายหลักการใช้ซอร์ฟแวร์ระบบและซอร์ฟแวร์ประยุกต์ด้านการค านวณ

มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  
2. นักเรียนสามารถใช้ซอร์ฟแวร์ด้านการค านวณ  Microsoft Office Excel มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน 

และเกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนสามารถใช้งานกราฟิกและสร้างงานน าเสนอข้อมูลอย่างปลอดภัยได ้

4. นักเรียนสามารถสร้างและน าเสนอหนังสืออิเลกทรอนิคส์ได้ (E-Book)ได ้

5. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการในงานที่สร้าง สืบค้นข้อมูล และใช้
โปรแกรมเรียกค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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รหัสวิชา ว23201  วิชาพันธุกรรมกับการอยู่รอด                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

 

  ศึกษา ค้นคว้า และท ากิจกรรมเกี่ยวกับยีน โครโมโซม  ลักษณะและ  ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การ

ป้องกันมิให้มีการถา่ยทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่พึงใช้บริการจากแหล่งให้ค าปรึกษาเร่ืองพันธุกรรม

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  และตระหนักถึงผลกระทบของการถ่าย  

พันธุกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติ และสามารถน าความรู้และทกัษะไปใช้ในการ

ท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลและมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่ตอ้งการ 

 

ผลการเรียนรู้    

1. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

2. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ 

    ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและ เครื่องมือที่เหมาะสม 
3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. ตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้และยอมรับ 

    การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมลูและประจักษ์พยานใหม่ เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ 

    โครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
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รหัสวิชา ว23202  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2         เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

 

ศึกษา ค้นคว้า และท าโครงงานประเภทส ารวจหรือโครงงานประเภททดลอง  ตามขั้นตอนทาง

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโครงงาน  แผนด าเนินการตามโครงงานและเสนอ

ผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีคณุลักษณะอันพงึประสงค์ตามที่ต้องการ 

ผลการเรียนรู้    

1. ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา  

ค้นคว้า กฎเกณฑ์ หลักการทาง วิทยาศาสตร์ 

2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ วาง แผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

3. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ 
5. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ  

ช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 23201  คอมพิวเตอร์ 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40 ช่ัวโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุประดับของเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยี หลักการท าโครงงาน การน าเสนองาน การใช้โปรแกรมกราฟิก การสร้างช้ืนงาน

ตามหลักการท าโครงงาน อธิบายความหมาย บอกประโยชน์ของโปรแกรม Photo Impact เรียกใช้งาน Photo 

Impact และสามารถสร้างช้ินงานกราฟิก และใส่เอฟเฟ็กต์ในโปรแกรม Photo Impact การสร้างเวปเพจ โดย

ใช้ Dream Weaver 

 เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติ เห็นความส าคัญ และสามารถสร้างงานกราฟกิ พร้อมทั้งใส่

เอฟเฟ็กงานของตนเอง การสร้างเวปเพจ โดยใช้โปรแกรม  Dream Weaver น าหลักการท าโครงงานมา

พัฒนาผลงานตามความสนใจ และความถนัด อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับ

ระดับของเทคโนโลยี มีหลักการใช้โปรแกรมในการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกราฟิก โปรแกรมสร้าง

เวปเพจ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม จนสามารถสร้างช้ินงานจากจินตนาการ 

 สร้างช้ินงานตามหลักการท าโครงงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่

คัดลอกงานผู้อื่น ใช้ค าสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 

ผลการเรียนรู ้

 1.นักเรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุประดับของเทคโนโลยี 

 2.นักเรียนสามารถสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีได้ 

 3.นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานตามหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 4.สามารถสร้างภาพงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photo Impact ได้ 

 5.สามารถใช้โปรแกรม Dream Weaver สร้างเวปเพจ ได้ 

 6.สามารถน าหลักการท าโครงงาน มาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัดได้อย่างเป็น

ระบบ 

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้   

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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ว 23202  คอมพิวเตอร์6                                            กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40 ช่ัวโมง              จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการทางานของแอนิเมชัน ขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับท าแอนิเมชัน ขั้นตอนในการ 

ผลิตงานสาหรับท าแอนิเมชัน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมช่ันโดยการ

ปฏิบัติการสร้างงานแอนิเมชันสองมิติหรือสามมิติอย่างสากล โดยการออกแบบสร้างสรรค์ตามจิตนาการได้

อย่างเหมาะสมในรูปแบบของมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวกับภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและการน าโปรแกรมมา

ประยุกต์ในการสร้างช้ินงาน และการน าเสนอผลงาน รู้จักแก้ปัญหา อธิบายวิเคราะห์ และท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกวิธีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถน าความรู้และทักษะการสร้าง

แอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีจิตส านึกที่ดีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รวมถึงใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีคุณธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายหลักการสร้างงานแอนิเมชัน 

2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับท าแอนิเมช่ัน 

3. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสองมิติ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของคนอื่น 

4. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสามมิติ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน 

ของคนอื่น 

 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้   
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 200 ช่ัวโมง 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                      จ านวน 160 ช่ัวโมง 
 

 
 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                ระดบัมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
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          ค าอธิบายรายวิชา 
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

รหัสวิชา  ส11101 วิชาสังคมศึกษาฯ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                              เวลา  80  ช่ัวโมง/ปี     น้ าหนัก  2  หน่วย    
                           

ศึกษา วิเคราะห์ พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาการด าเนินชีวิต  และข้อคิดจากประวัติ 
 สาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง   ปฏิบัติตามหลักธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์ แผ่  เมตตามี สติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิใน พระพุทธศาสนา 
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน แสดงตน 
เปน็พุทธมามกะ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน  การตัดสินใจ และท ากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จ่ายเงินในชีวิต 
ประจ าวันที่ไม่เกินตัวและเห็น ประโยชน่ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  
การท างานอย่างสุจริต 

 ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ 
ของต าแหน่ง  ระยะทิศของส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  ระบุทิศหลักและที่ตั้งของส่ิงต่าง ๆ   แผนผังแสดงต าแหน่ง 
สิ่งตา่ง ๆ ในห้องเรียน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน  
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบาย    
การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติตน ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.1/1, ส 1.1 ป.1/2, ส 1.1 ป.1/3, ส 1.1 ป.1/4 
ส 1.2 ป.1/1, ส 1.2 ป.1/2, ส 1.2 ป.1/3 
ส 2.1 ป.1/1, ส 2.1 ป.1/2 
ส 2.2 ป.1/1, ส 2.2 ป.1/2, ส 2.2 ป.1/3 
ส 3.1 ป.1/1, ส 3.1 ป.1/2, ส 3.1 ป.1/3 
ส 3.2 ป.1/1 
ส 5.1 ป.1/1, ส 5.1 ป.1/2, ส 5.1 ป.1/3, ส 5.1 ป.1/4  
ส 5.2 ป.1/1, ส 5.2 ป.1/2, ส 5.2 ป.1/3 

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
 

รหัสวิชา  ส12101  วิชาสังคมศึกษาฯ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                             เวลา  80  ชั่วโมง/ป ี               น้ าหนัก  2  หน่วย                         

             ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงการออกผนวช  ประวัติศาสดา ประวัติสาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความส าคัญ 
และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวา 3ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน สวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของ
สมาธิ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ของศาสนาที่ตนนับถือ  ในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบและหน้าที่  ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทยที่ต้องปฏิบตัิ
ในชีวิตประจ าวัน การยอมรับความคิด ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอืน่ที่แตกต่างกันโดย ปราศจาก
อคติ   สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในฐานะ  
เป็นสว่นหนึ่งของชุมชน บทบาท อ านาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน  
 ศึกษา วิเคราะห์ ทรัพยากรที่น ามาผลิตสินค้า  และบริการที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รายได้และรายจ่าย 
ของตนเองและครอบครัว การแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการโดยวิธีต่าง ๆ   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ 
ผู้ขาย 
 ศึกษา วิเคราะห์ ธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซ่ึงปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ลักษณะทาง
กายภาพของส่ิงต่าง ๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ 
ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ความส าคัญและคุณค่าของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้ว หมดไปได้อย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์ของฤดูกาล
กับการด าเนินชีวิตของมนุษย์  การฟ้ืนฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  
  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการอธิบาย    
การปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติตน ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  

รหัสตัวชีว้ัด 
ส 1.1 ป.2/1, ส 1.1 ป.2/2, ส 1.1 ป.2/3, ส 1.1 ป.2/4, ส 1.1 ป.2/5, ส 1.1 ป.2/6, ส 1.1 ป.2/7 
ส 1.2 ป.2/1, ส 1.2 ป.2/2  
ส 2.1 ป.2/1, ส 2.1 ป.2/2, ส 2.1 ป.2/3, ส 2.1 ป.2/4 
ส 2.2 ป.2/1, ส 2.2 ป.2/2  
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ส 3.1 ป.2/1, ส 3.1 ป.2/2, ส 3.1 ป.2/3, ส 3.1 ป.2/4 
ส 3.2 ป.2/1, ส 3.2 ป.2/2 
ส 5.1 ป.2/1, ส 5.1 ป.2/2, ส 5.1 ป.2/3  
ส 5.2 ป.2/1, ส 5.2 ป.2/2, ส 5.2 ป.2/3, ส 5.2 ป.2/4 

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด 
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       ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวชิา  ส13101 วิชาสังคมศึกษาฯ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            เวลา  80  ชั่วโมง/ปี                             น้ าหนัก   2  หน่วย                        

            ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย  พุทธประวัติตั้งแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิด
จากประวัติสาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนา
ที่ตนนับถือ หลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์  
แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง 
ของสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนา แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ศึกษา วิเคราะห์ ประเพณีและวัฒนธรรม ในครอบครัวและท้องถิ่นการด าเนินชีวิตของตนเอง และ 
ผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย  วันหยุดราชการที่ส าคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่นของตน  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชน 
โดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง   การเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต   
การใช้จ่ายของตนเองทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด  มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ
ให้บริการแก่ประชาชน ภาษีและบทบาท ของประชาชนในการเสียภาษี เหตุผลการแข่งขันทาง  การค้าที่มีผล 
ท าให้ราคาสินค้าลดลง  
 ศึกษา วิเคราะห์ แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนผังง่าย ๆ   
เพื่อแสดง ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญในในบริเวณโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของลักษณะ 
กายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐาน ของมนุษย์และการประกอบอาชีพ 
มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์  ความแตกต่างของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย   
และการปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน 
การปฏิบัติตน ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  
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รหัสตัวชีว้ัด 
ส 1.1 ป.3/1, ส 1.1 ป.3/2, ส 1.1 ป.3/3, ส 1.1 ป.3/4, ส 1.1 ป.3/5, ส 1.1 ป.3/6, ส 1.1 ป.3/7 
ส 1.2 ป.3/1, ส 1.2 ป.3/2, ส 1.2 ป.3/3 
ส 2.1 ป.3/1, ส 2.1 ป.3/2, ส 2.1 ป.3/3, ส 2.1 ป.3/4 
ส 2.2 ป.3/1, ส 2.2 ป.3/2, ส 2.2 ป.3/3 
ส 3.1 ป.3/1, ส 3.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3 

  ส 3.2 ป.3/1, ส 3.2 ป.3/2  ส 3.2 ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1, ส 5.1 ป.3/2  
ส 5.2 ป.3/1,ส 5.2  ป.3/2, ส 5.2 ป.3/3, ส 5.2 ป.3/4,ส 5.2  ป.3/5,ส 5.2  ป.3/6 

 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวิชา ส14101  วิชาสังคมศึกษาฯ        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                              เวลา  80  ชั่วโมง/ปี                   น้ าหนัก  2  หน่วย      

              ศึกษา วิเคราะห์  พุทธประวัติ  พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชน ตัวอย่าง การท าความดี และ
พัฒนาจิตใจ  หลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา โอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต การเป็นพุทธศนิกชนที่ดี  
ศาสนสถาน  พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดี ของชุมชน การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี   
สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิน่  อ านาจ
อธิปไตยและความส าคญัของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ศึกษา  วิเคราะห์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ สินค้าและบริการ หลักการของเศรษฐกิจ พอเพียง  
และหน้าที่เบื้องต้นของเงิน 
           ศึกษาการใช้แผนที่ ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของ
ชุมชนที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ในจังหวัดตนเอง 
           โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน อย่างมี คุณธรรม จริยธรรม  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  และค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวชีว้ัด 

ส 1.1 ป.4/1, ส 1.1 ป.4/2, ส 1.1 ป.4/3, ส 1.1 ป.4/4, ส 1.1 ป.4/5, ส 1.1 ป.4/6, ส 1.1 ป.4/7 
ส 1.1 ป.4/8 
ส 1.2 ป.4/1, ส 1.2 ป.4/2, ส 1.2 ป.4/3 
ส 2.1 ป.4/1, ส 2.1 ป.4/2, ส 2.1 ป.4/3, ส 2.1 ป.4/4, ส 2.1 ป.4/5 
ส 2.2 ป.4/1, ส 2.2 ป.4/2, ส 2.2 ป.4/3 
ส 3.1 ป.4/1, ส 3.1 ป.4/2, ส 3.1 ป.4/3 

  ส 3.2 ป.4/1, ส 3.2 ป.4/2 
ส 5.1 ป.4/1, ส 5.1 ป.4/2, ส 5.1 ป.4/3  
ส 5.2 ป.4/1, ส 5.2 ป.4/2, ส 5.2 ป.4/3 

รวมทั้งหมด   30  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวิชา ส15101  วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                            เวลา   80  ชั่วโมง/ปี    น้ าหนัก   2  หน่วย                    

           ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญประวัตพิระพุทธศาสนาตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัส  จนถึงพุทธกิจที่ส าคัญ 
ตามวัฒนธรรมที่ดีงาม  ประวัติสาวก ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ความส าคัญของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัย  
ไตรสิกขาและหลกัธรรม โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม 
            ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี   สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย  
การอนุรักษ์และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่  การปกครองในท้องถิ่น 
           ศึกษา วิเคราะห์ การผลิตสินค้า บริการ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน  
หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร จ าแนกผลดีและผลเสียของการกูยื้ม 
          ศึกษา วิเคราะห์  ต าแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิศาสตร์ ในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ลักษณะ 
ทางกายภาพกับทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อ ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน การย้ายถิ่นของ
ประชากรในภูมิภาค ส่ิงแวดล้อม ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมในภูมิภาค 
          โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
มคีุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดี  คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และค่านิยมที่เหมาะสม  
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ป.5/1, ส 1.1 ป.5/2, ส 1.1 ป.5/3, ส 1.1 ป.5/4, ส 1.1 ป.5/5, ส 1.1 ป.5/6, ส 1.1 ป.5/7 
ส 1.2 ป.5/1, ส 1.2 ป.5/2, ส 1.2 ป.5/3 
ส 2.1 ป.5/1, ส 2.1 ป.5/2, ส 2.1 ป.5/3, ส 2.1 ป.5/4 
ส 2.2 ป.5/1, ส 2.2 ป.5/2, ส 2.2 ป.5/3 
ส 3.1 ป.5/1, ส 3.1 ป.5/2, ส 3.1 ป.5/3 

  ส 3.2 ป.5/1, ส 3.2 ป.5/2 
ส 5.1 ป.5/1, ส 5.1 ป.5/2 
ส 5.2 ป.5/1, ส 5.2 ป.5/2, ส 5.2 ป.5/3 

รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวิชา ส16101  วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                             เวลา   80   ชั่วโมง/ป ี               น้ าหนัก  2  หน่วย 

                        ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญ ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปลงอายุ  สังขาร จนถึง สังเวชนียสถาน

ประวัติสาวก  ชาดก/เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ 

หลักธรรมโอวาท  3  หลักธรรมศาสนาพุทธ  ศาสนาพิธี    

             ศึกษา วิเคราะห์ การปฏิบัติตน ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

ตามวิธีประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  และโครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ การปกครองในท้องถิ่น 

            ศึกษา วิเคราะห์  การผลิตสินค้า บริการ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ หน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร จ าแนกผลดีและผลเสียของการกูยื้ม 
   ศึกษา วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ   ที่มีอิทธิพลต่อ ลักษณะ
การต้ังถิ่นฐาน การย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค ส่ิงแวดล้อม ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมในภูมิภาค 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ สิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ 
          โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย และเพื่อให้เกิด

ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน  อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม มีคา่นิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวชีว้ัด 

ส 1.1 ป.6/1, ส 1.1 ป.6/2, ส 1.1 ป.6/3, ส 1.1 ป.6/4, ส 1.1 ป.6/5, ส 1.1 ป.6/6, ส 1.1 ป.6/7,  

ส 1.1 ป.6/8, ส 1.1 ป.6/9 

ส 1.2 ป.6/1, ส 1.2 ป.6/2, ส 1.2 ป.6/3, ส 1.2 ป.6/4 

ส 2.1 ป.6/1, ส 2.1 ป.6/2, ส 2.1 ป.6/3, ส 2.1 ป.6/4, ส 2.1 ป.6/5 

ส 2.2 ป.6/1, ส 2.2 ป.6/2, ส 2.2 ป.6/3 

ส 3.1 ป.6/1, ส 3.1 ป.6/2, ส 3.1 ป.6/3 

  ส 3.2 ป.6/1, ส 3.2 ป.6/2 

ส 5.1 ป.6/1, ส 5.1 ป.6/2  

ส 5.2 ป.6/1, ส 5.2 ป.6/2, ส 5.2 ป.6/3 

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวิชา ส21101  วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1        เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน   1.5   หน่วยกิต       
 

   สืบค้นข้อมลู  เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย    

ความส าคัญของ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนับถือทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้ง 

การพัฒนาตนและครอบครัว    พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา  ประพฤติตนตามแบบอย่าง 

การด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เร่ืองเล่า และศาสนิกชน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสน

สถานของศาสนาเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตอ่สาวกของศาสนา

ที่ตนนับถือ   

          สืบค้นข้อมูล กฎหมายในการคุ้ม ครองสิทธิส่วนบุคคล ระบุความสามารถของตนเองในการท า

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูณแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับปัจจุบัน  

          สืบค้นข้อมูล ความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจ  ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน 

ในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  บทบาทและหน้าที่ความแตกต่างของสถาบันการเงิน 

แต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ในประเทศ  

         สืบค้นข้อมูล เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ( ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลา และ

เปรียบเทียบ วัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  กับ ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อส่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 

จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม                            
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รหัสตัวชี้วัด 

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

ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2  

ส 2.1  ม.1/1, ม.1/2 

ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2  

ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2 

 ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2 

ส 5.1  ม.1/1, ม.1/2    

ส 5.2  ม.1/1, ม.1/2  

รวมทั้งหมด  20   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
 

รหัสวิชา ส21102  วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ภาคเรียนที่  2      เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1.5 หน่วยกิต                
 

สืบค้นข้อมลูสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทาง

ศาสนา  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในการด ารงชีวิตประจ าวันแบบพอพียง และ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสันติสุข เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนา
อื่น และปฏิบัติตนตอ่ศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้  การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้าน 
ศาสนสัมพันธ์และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติของตน อย่างเหมาะสมต่อบุคคลตา่ง ๆ ที่ตนนับถอื  จัด
พิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธีกรรมได้ อธิบายประวัติ ความส าคัญและการปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
ศาสนา   

          สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิด  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนตามบทบัญญัตขิอง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
          สืบค้นข้อมูล ความเป็นมา หลักการและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน  อภิปรายผลของการมกีฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ทางปัญญา  
          สืบค้นข้อมูล เช่ือมโยง สาเหตุและแนวทางการป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ส ารวจและอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียโดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ ปัจจัยทาง

กายภาพที่มีผลต่อการเลือ่นไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย  
โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏบิัติ ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่าง

พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์                                  
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รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11 

ส 1.2  ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 

ส 2.1  ม.1/3, ม.1/4 

ส 2.2  ม.1/3 

ส 3.1  ม.1/3 

ส 3. 2  ม.1/3, ม.1/4 

ส 5.1  ม.1/3 

ส 5.2  ม.1/3, ม.1/4 

รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

100 

            ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา ส22101  วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1       เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน   1.5  หน่วยกิต          
 

สืบค้นข้อมลู การเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคญัของ

พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและการ

จัดระเบียบสังคม ความส าคัญของศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการระเบียบ

สังคม พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนิน

ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชน อย่างเหมาะสมตอ่บุคคลต่าง ๆ ตามหลัก

ศาสนาและมมีรรยาทของความเป็นศาสนิกชนทีด่ี  

            สืบค้นข้อมูล  ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  เห็นคุณค่า

ในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพหน้าที่ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และ

กระบวนการในการตรากฎหมาย  

             สืบค้นข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ อภิปรายระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันและ

การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  

            สืบค้นข้อมูล ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการวบรวม วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเกีย่วกับ

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ระบุแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  

โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม 

อยู่อย่างพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม และมคีณุลักษณะอันพึงประสงค์               
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รหัสตัวชี้วัด 

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

ส 1.2 ม.2/1, ม.2/2  

ส 2.1  ม.2/1, ม.2/2 

ส 2.2  ม.2/1  

ส 3.1  ม.2/1, ม.2/2 

ส 3.2  ม.2/1, ม.2/2 

ส 5.1  ม.2/1  

ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2  

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส22102 วิชาสังคมศึกษาฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่   2    เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน   1.5 หน่วยกิต         
 

สืบค้นข้อมลู โครงสร้างพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาและอธิบาย ธรรมคุณและขอ้ธรรม

ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถอื เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ไขปัญหาของ

ขุมชนและสังคม เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถอื สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ตามแนวทาง

ของศาสนา  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา ศาสนาพิธีและปฏิบัติตนตามค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถกูต้อง ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ  

          สืบค้นข้อมูล บทบาท ความส าคัญและความส าพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความ

แตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนน าไปสู่ความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน           

สืบค้นข้อมลู เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง  
อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้บริโภค การกระจากของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า  
          สืบค้นข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  
ส ารวจอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา เหตุและผลกระทบที่

ประเทศไทยได้รับผลการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  
โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏบิัติ ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่าง

พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                             
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รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11 

ส 1.2  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 

ส 2.1  ม.2/3, ม.2/4 

ส 2.2  ม.2/2  

ส 3.1  ม.2/3, ม.2/4 

ส 3.2  ม.2/3, ม.2/4 

ส 5.1  ม.2/2, ม.2/3 

ส 5.2  ม.2/3, ม.2/4 

รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ส23101 วิชาสังคมศึกษาฯ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1     เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  1.5 หน่วยกิต           
 

สืบค้นข้อมลู ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบ

สุขแก่โลก  ศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง

ต่าง ๆ หรือประวัติศาสดา  การประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก 

เร่ืองเล่า  และศาสนิกชน  หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกได้ถูกตอ้ง  การปฏิบัติตนตาม 

หน้าที่ของศาสนิกชนที่ด ีในศาสนพิธี  พิธีกรรม  

             สืบค้นข้อมูล ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างทางคดีอาญาและคดีแพ่ง มีส่วนร่วมใน

การป้องกันคุม้ครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

ที่เหมาะสม  กับระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน เปรียบเทียบประกอบการปกครองของ

ไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

              สืบค้นข้อมลู เกี่ยวกับกลไกรราคาในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดงความ

คิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุม่คนและประเทศชาติ  บทบาท

ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

           สืบค้นข้อมูล เครื่องมอืทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  

โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบายวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ   

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่าง

พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์                                                 

 

 



 
 

105 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5  

ส 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

ส 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ส 2.2  ม.3/1, ม.3/2  

ส 3.1  ม.3/1, ม.3/2 

 ส 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ส 5.1  ม.3/1  

ส 5.2  ม.3/1, ม.3/2 , ม3/3 

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

106 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา ส23102  วิชาสังคมศึกษาฯ      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2      เวลา  60   ชั่วโมง / ภาคเรียน        จ านวน 1.5 หน่วยกิต        
        

   สืบค้นข้อมูลสังฆคุณและขอ้ธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่ก าหนด  เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัว  
เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบ

อริยสัจ และวิธีคิดแบบสาวเหตุปัจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือแนวทางของสาสนาที่ตนนับถือ ความแตกต่างและ
ยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของ ศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาที่ก าหนดและ
ปฏิบัติตนได้ถูกตอ้ง แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถอื น าเสนอ

แนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ  

           สืบค้นข้อมูล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความ
ขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก รัฐธรรมนูญฉบับ     ปัจจุบัน
ในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ประเด็นปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข           

สืบค้นข้อมลู ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ อภิปรายผลกระทบ

ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ไข สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า

ในการค้าระหว่างประเทศ  

          สืบค้นข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต้ ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา

ใต้  

โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปปฏบิัติ ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่าง

พอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์   
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รหัสตัวชี้วัด 

ส 1.1  ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10  

ส 1.2 ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 

ส 2.1 ม.3/4, ม.3/5 

ส 2.2 ม.3/3, ม.3/4 

ส 3.1 ม.3/3 

ส 3.2 ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

ส 5.1 ม.3/2  

ส 5.2 ม.3/4, ม.3/5   

รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด             
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ส11102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ส12102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ส13102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ส14102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ส15102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ส16102  ประวัติศาสตร์                                    จ านวน 40 ช่ัวโมง 
 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ส21102  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส21104  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส22102  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส22104  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส23102  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
ส23104  ประวัติศาสตร์                                      จ านวน 20 ช่ัวโมง  0.5  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส11102  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                     เวลา  40   ชั่วโมง/ป ี               น้ าหนัก  1  หน่วย       
   

 ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน                         
ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบันเช่น วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า 
ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ า และเรียงล าดับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น เช่นตื่นนอน 
เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง การ
ตอบค าถาม เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้ค าแสดงช่วงเวลาเรียงล าดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่าย ๆ โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและ
บอกเล่าเร่ืองราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเร่ือง      
เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราว จากแหล่งข้อมูล( เช่นบุคคล)และ
บอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือการด าเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เช่น เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่าน
กับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ าด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ 
(การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้น
ในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน เช่น การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลื่อนช้ันเรียน การได้รับ
รางวัล การสูญเสียบุคคลส าคัญของครอบครัว โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ                 
การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและ
ตระหนักในความส าคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของสัญลักษณข์องชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอืน่ๆ เช่น มารยาทไทย อาหารไทย การแต่ง
กายแบบไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถู้กต้องตามกาลเทศะ   รู้จัก
สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  เช่น ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและเป็นรูปธรรมชัดเจนเช่น ภาษาถิ่น สิ่งของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่  
โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรักและ



 
 

136 

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ  ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธ ารงรักษาและสืบทอดต่อไป 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

ส 4.2  ป.1/1 , ป.1/2    

ส 4.3  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ส12102  วิชาประวัตศิาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     เวลา  40   ชั่วโมง/ปี      น้ าหนัก  1  หน่วย   
    

 รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้ค าที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้,   เดือนนี้ 
เดือนก่อน  เดือนหน้า, ปีนี้   ปีก่อน  ปีหน้า      ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิต
ตนเอง โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง การเรียงล าดับ  การเล่าเร่ือง  การรวบรวมข้อมูล 
การอธิบาย  เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงล าดับเหตุการณ์ส าคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์ส าคัญใด 

 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ภาพถ่าย สูติบัตร    

ทะเบียนบ้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้   มาอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัวหรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา  (Timeline)โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล 

การสรุปความ การเล่าเร่ือง  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราวใน

ครอบครัวโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 

  ศึกษาและสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน โดยใช้ทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์  การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผัง

ความคิด  การจัดนิทรรศการ  เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่อง   มีความเข้าใจ

ชุมชนที่มีความแตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงที่ควรน าเป็นแบบอย่าง  รวมทั้ง

วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และ      ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เช่น การท าความเคารพ

แบบไทย  ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้น การสังเกต  การอ่าน การ

รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล การอธิบาย และการน าเสนอ  เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่าง
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การกระท าความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธ ารงความเป็นไทย 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.2/1, ป.2/2  

ส 4.2  ป.2/1, ป.2/2    

ส 4.3  ป.2/1, ป.2/2  

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส13102   วิชาประวัตศิาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3              เวลา  40   ชั่วโมง/ป ี    น้ าหนัก  1  หน่วย        
                      

 ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  ได้แก่  พุทธศักราช  คริสต์ศักราช (ถ้าเป็น
ชาวมุสลิม  ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย )   วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช  และใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  เช่น  ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์ส าคัญของ
ตนเอง และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ  การค านวณ  การเช่ือมโยง  การอธิบาย  เพื่อใ ห้มี
พื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา  สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง           
ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ส าคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน   แผนที่ชุมชน  ห้องสมุดโรงเรียน  แหล่งโบราณคดี – ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
สามารถใช้เส้นเวลา  (Timeline)  แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ทักษะ
การส ารวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอ่าน  การฟัง  การเล่าเร่ือง  การสรุปความ  เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเร่ืองราวรอบตัวอย่างง่าย ๆ โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูล               
ที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าเสนอเร่ืองราวที่ค้นพบได้ตามล าดับเวลา 

 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้เกิด
วัฒนธรรมและประเพณี ในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) 
และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี  เช้ือชาติ  ศาสนา  ความเช่ือ  การคมนาคม  ความปลอดภัย ) 
ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกล้เคียง เช่น  ในเร่ืองความเช่ือและการนับถือศาสนา  อาหาร  
ภาษาถิ่น  การแต่งกาย  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสอบถาม  การสังเกต  การส ารวจ   การฟัง  การสรุปความ  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง   ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  เข้าใจ
พัฒนาการของชุมชน  สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข   ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 

             ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย 
ประกอบด้วย สุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  ตามล าดับ  ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์                 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1   (พระเจ้า อู่ทอง)   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธ
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ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว             
ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป  ศึกษา และเล่าวีรกรรมของ
บรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้อย่างน่าสนใจ  เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จ                 
พระเจ้าตากสินมหาราช   ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร    ชาวบ้านบางระจัน   พระยาพิชัยดาบหัก               
ท้าวสุรนารี  โดยใช้ทักษะการอ่าน  และสอบถาม  การฟัง  การสรุปความ  การเขียน  การเล่าเร่ือง  เพื่อให้เข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก  ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ  และธ ารง
ความเป็นไทย 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3 

ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3 

ส 4.3  ป.3/1, ป.3/2 , ป.3/3 

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส14102  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                            เวลา  40   ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก  1  หน่วย   
    

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์
การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์  รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  
สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ   โดยใช้ทักษะการอ่าน               
การส ารวจ  การวิเคราะห์ การค านวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเร่ืองราวที่มีความเปลี่ยนแปลงตาม
ช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ศึกษา  ลักษณะส าคัญ และเกณฑ์การจ าแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นกับหลักฐานช้ันรองอย่างง่าย ๆ    รวมทั้ง รู้จักตัวอย่าง
ของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน  โดยใช้ทักษะการส ารวจ  
การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจ าแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รู้จักอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย  เช่นทวารวดี   ศรีวิชัย    ละโว้    ตามพรลิงค์   เป็นต้น   ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยใช้ทักษะการส ารวจ การ
วิเคราะห์    การตีความ  การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเร่ืองเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  
พัฒนาการทางการเมือง   การปกครองและ เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยสุโขทัย  เช่น  
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)  และภูมิปัญญาไทย
ในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์       ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัย
และศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การสืบค้น  การ
วิเคราะห์ การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย   ภูมิปัญญา
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ไทย  และบุคคลส าคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความ
พากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ส 4.2  ป.4/1, ป.4/2  

ส 4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส15102  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5      เวลา  40   ชั่วโมง/ป ี    น้ าหนัก  1  หน่วย    
    

 รู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย  เร่ิมด้วยการเข้าใจตั้งประเด็น
ค าถามทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง  เช่นความเป็นมาของช่ือหมู่บ้าน  
ช่ือต าบล  ช่ือถนน  ความเป็นมาของสถานที่ส าคัญ  ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  
รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆ  สามารถรวบรวม
ข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ  เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  รู้จัก
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายๆ      เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองราว
ในท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ   โดยศึกษาตัวอย่างข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ  เช่นบทความ  
หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารอื่นๆ  ที่แสดงนัยความคิดเห็นที่มีอยู่ในข้อมูล  เพื่อฝึกฝนการแยกแยะความคิดเห็น
กับข้อเท็จจริงที่อ ยู่ในข้อมูล รวมทั้งแยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงได้  โดยใช้ทักษะการสังเกต                      
การสอบถาม  การส ารวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ                 
เพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์ความเป็นมา  และเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น  โดยใช้ข้อมูลข่าวสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาการเข้ามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป เช่น การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา  
อาหาร การแต่งกาย   ศึกษาการเข้ามาสาเหตุ และผลกระทบของอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ  ทั้งตะวันตก
และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันโดยสังเขป  เช่นอาหาร ภาษา การแต่งกาย ดนตรี โดยใช้ทักษะ
การอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์  การเช่ือมโยง  เพื่อให้เข้าใจ
วัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้              
ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง  เข้าใจในความสัมพันธ์  ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเร่ืองเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  และ
เศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  เช่น  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 
1  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้าน
บางระจัน  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยา
ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก และภูมิปัญญาในสมัยธนบุรี ที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  เช่น 
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ทางด้าน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการค้า  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง               
การวิเคราะห์ การอธิบาย      การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย เห็นความเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ปกป้องชาติ  ตระหนัก และเห็นความส าคัญที่จะธ ารงรักษา
ความเป็นไทยสืบต่อไป 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3 

ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2   

ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส16102 วิชาประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       เวลา  40   ชั่วโมง/ป ี   น้ าหนัก   1  หน่วย                           
 

 ศึกษาความหมาย และความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ  และใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ  ได้แก่  การตั้งประเด็นศึกษาเร่ืองราวที่ตนสนใจ  การส ารวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การรวบรวม
ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล  การตีความ  การเรียบเรียงและ
น าเสนอความรู้ที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเร่ืองราวในท้องถิ่นเช่น 
ความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น  เหตุการณ์ส าคัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะการส ารวจ การอ่าน  การสอบถาม การเปรียบเทียบ  การตีความ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์    การอธิบาย  เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเร่ืองราวต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 

ศึกษาตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4  หรือรัชกาลที่ 5 กฎหมายตรา
สามดวง  เป็นต้น    เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งความจริงและข้อเท็จจริง และน าเสนอ
ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจเร่ืองราวส าคัญในอดีตได้ด้วยวิธีการต่างๆได้อย่าง
น่าสนใจ  โดยใช้ทักษะ การส ารวจ การอ่าน  การเปรียบเทียบ  การตีความ    การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
การอธิบาย  การสรุปความ การเรียงความ  การจัดท าโครงงานและการจัดนิทรรศการ  เพื่อฝึกทักษะการ
สืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ และ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป   เช่ือมโยง 
และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเป็นมา  สมาชิกของอาเซียน และความสัมพันธ์ของกลุ่ม
อาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยสังเขป  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเรียนรู้จากแผนที่  การ
ส ารวจ     การตอบค าถาม  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์   เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านที่
มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ในเร่ืองเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป  ประวัติและ
ผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์  เช่น  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
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มหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และภูมิปัญญา
ไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การ
สืบค้นข้อมูล  การเช่ือมโยง  การวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  ตระหนัก
ถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ป.6/1, ป.6/2  

ส 4.2  ป.6/1, ป.6/2   

ส 4.3  ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4 

รวมทั้งหมด  8   ตัวชี้วัด 
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                                                  ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส21102  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1         เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน  0.5  หน่วยกิต            
 

 สืบค้นข้อมูล  ความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ การเทียบศักราช ตามระบบต่าง ๆ 
ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย การพัฒนาการอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง  ๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน  
โดยการศึกษา ค้นคว้า อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้มีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ น าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์          

           

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ม.1/1, ม.1/2  

ส 4.2  ม.1/1  

ส 4.3  ม.1/1, ม.1/2  

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัส วิชา ส21104  วิชาประวัตศิาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2       เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  0.5 หน่วยกิต       

    

 สืบค้นข้อมูล  วิธีการทางประวัติศาสตร์เร่ืองความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ใช้ศึกษา

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยปัจจุบัน โดยการศึกษา ค้นคว้า 

อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ น าไป

ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส 4.1   ม.1/3 

 ส 4.2   ม.1/2  

 ส 4.3   ม.1/3 

 รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22102 วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่   1    เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน  0.5  หน่วยกิต            
 

 สืบค้นข้อมูล ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ   ความ

แตกต่างระหว่างความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่มี

ผลต่อความมั่งคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา  โดยการศึกษา ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ของเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาการของไทย สมัย

รัตนโกสินทร์ อยุธยาสามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมี

ความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส 4.1  ม.2/1, ม.2/2  

 ส 4.2 ม.2/1  

 ส 4.3  ม.2/1, ม.2/2    

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส22104  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่   2     เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน              จ านวน  0.5 หน่วยกิต            
 

 สืบค้นข้อมูล เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือระบบ

ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย ระบุภูมิปัญญาและวัฒธรรมไทยสมัยอยุธยาและ

ธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา โดยการศึกษา ค้นคว้า อธิบาย 

อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมโบราณ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา ไปใช้สร้างองค์ความรู้ใหม่

สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

รหัสตัวชี้วัด 

  ส 4.1  ม.2/3 

  ส 4.2  ม.2/2  

  ส 4.3  ม.2/3   

  รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด            
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23102   วิชาประวัติศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน        จ านวน  0.5 หน่วยกิต          

 

 สืบค้นข้อมูล  เร่ืองราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ อธิบาย

พัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป พัฒนาการของไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยการศึกษา ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปรายงาน และฝึกปฏิบัติ  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่

อย่างพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส 4.1  ม.3/1  

 ส 4.2  ม.3/1  

 ส 4.3  ม.3/1, ม.3/2  

 รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด            
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ส23104  วิชาประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ ศาสนา และวัฒนธรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่   2      เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  0.5 หน่วยกิต      

 

สืบค้น  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย บทบาทของไทยในสมัย

ประชาธิปไตย ผลการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ตลอดจน

การพยายามขจัดปัญหาความขัดแย้ง  โดยการศึกษา ค้นคว้า อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป

รายงาน และฝึกปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน               

มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และค่านิยมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1  ม.3/2  

ส 4.2  ม.3/2  

ส 4.3  ม.3/3, ม.3/4 

รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา                                จ านวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา                            จ านวน  80 ช่ัวโมง 
 



 
 

154 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา พ11101  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                                   เวลา 80 ชั่วโมง/ป ี           น้ าหนัก  2 หน่วย  

 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก  วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก  ระบุสมาชิกในครอบครัว 
และความรักความผูกพันของสมาชิกที่ดีต่อกัน  บอกสิ่งที่ช่ืนชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง   ลักษณะความแตกต่าง
ระหว่าง เพศชาย และเพศหญิง  เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่นเกมเบ็ดเตล็ด
และเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  ออกก าลังกาย   และเล่นเกมตามค าแนะน าอย่าง
สนุกสนาน  ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  ข้อตกลงในการเล่นเกมตามค าแนะน า  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามค าแนะน า   บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ปฏิบัติตนตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วย   ระบุสิ่งที่ท า
ให้เกิดอันตรายที่บ้าน  โรงเรียน  และการป้องกัน   บอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น แสดง
ค าพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน   

เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิตและทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ 
 
รหัสตัวชี้วัด  (สุขศึกษา) 
พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3      
รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด 
 
รหัสตัวชี้วัด  (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    
รวมทั้งหมด   9   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 



 
 

155 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ12101  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก 2 หน่วย 

 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน  วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน  อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนตาย   ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว  บอกความส าคัญของเพื่อน  ระบุ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ และอธิบายความภาคภูมิใจในเพศหญิงหรือเพศชาย   ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ  เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่   เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ     ออกก าลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และข้อตกในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม  บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี  เลือกกิน
อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์   ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ  อธิบายอาการและวิธีป้องกัน
การเจ็บป่วย และปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ าและทางบก  
บอกช่ือยาสามัญประจ าบ้านและให้ยาตามค าแนะน า  ระบุโทษของสารเสพติด  สารอันตรายใกล้ตัวและวิธีการ
ป้องกัน  ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย  อธิบายสาเหตุ  อันตราย   
วิธีป้องกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ   

 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกก าลังกาย  มีวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชม 
ในสุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด  (สุขศึกษา) 
พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3,ป.2/4 
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3,ป.2/4, ป.2/5 
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3,ป.2/4, ป.2/5 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด 
 
รหัสตัวชี้วัด  (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2 
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3,  ป.2/4, ป.2/5 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ13101  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                      เวลา 80 ชั่วโมง/ปี              น้ าหนัก 2 หน่วย   

 อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  
อธิบายความส าคัญและความแตกต่างของแต่ละครอบครัวที่มีต่อตนเอง  วิธีสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน   บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ   ควบคุมการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวขณะ
อยู่กับที่   เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับ
ทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด   เลือกออกก าลังกาย  การละเล่นพื้นเมือง  และเล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
และข้อจ ากัดของตนเอง  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา   และ  ข้อตกลงของการออกก าลังกาย การเล่นเกม  การละเล่น
พื้นเมืองได้ด้วยตนเอง  อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค   จ าแนกอาหารหลัก 5 หมู่   
เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม  แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี  สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายได้ตามค าแนะน า   ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในบ้าน  โรงเรียน   และการ
เดินทาง แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ   แสดงวิธีปฐมพยาบาล
เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่น 
 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกก าลังกาย  มีวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด (สุขศึกษา) 
พ 1.1 ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3 
พ 2.1 ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3 
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2,  ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
พ 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
รหัสตัวชี้วัด (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.3/1, ป.3/2 
พ 3.2 ป.3/1, ป.3/2 
พ 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4,  ป.3/5 
รวมทั้งหมด  9   ตัวชี้วัด 
 
 



 
 

157 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ14101 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                            เวลา 80 ชั่วโมง/ปี             น้ าหนัก 2 หน่วย 

 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย  ความส าคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูกและ
ข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ  กระดูกและข้อให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว  แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
ของตนตามวัฒนธรรมไทย  วิธีการปฏิเสธการกระท าที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ   ควบคุมตนเอง
เมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่  และใช้อุปกรณ์ประกอบ  กายบริหาร
ท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ      เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่าง   1  ชนิด  ออกก าลังกาย  
เล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชอบ  วิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่นปฏิบัติตามกฎ  
กติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาที่เล่น  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ  สภาวะอารมณ์  
ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ  วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค  ทดสอบ
และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย     

อธิบายความส าคัญของการใช้ยา และหลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี   แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตราย
จากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา   วิเคราะห์ผลเสีย 
ของการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกนั    
 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกก าลังกาย  มีวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด (สุขศึกษา) 
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
 

รหัสตัวชี้วัด (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2 
พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ15101  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                     เวลา 80 ชั่วโมง/ปี                น้ าหนัก 2 หน่วย  

 อธิบายความส าคัญของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ  การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 
วิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ท างานตามปกติ การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และปฏิบัติตนได้เหมาะสม  
ความส าคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมตนเอง
เมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่ก าหนด  เล่นเกมน าไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด   ควบคุมการเคลื่อนไหวใน
เร่ืองการรับแรง  การใช้แรง และความสมดุลแสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาไทย  และและ
กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ1 ชนิด  อธิบายหลักการและกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1  
กิจกรรม   ออกก าลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ   เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง
สม่ าเสมอโดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลายและมีน้ าใจนักกีฬา  ปฏิบัติตนตามกติกา การ
เล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ  วิเคราะห์สื่อ โฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างมีเหตุผลปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน   ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด   ผลกระทบของการใช้
ยา และสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของส่ือที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ   ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา 
 เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกก าลังกาย  มีวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพการกีฬา 
 
รหัสตัวชี้วัด (สุขศึกษา) 
พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2 
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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รหัสตัวชี้วัด (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4,  ป.5/5, ป.5/6 
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

160 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ16101 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                            เวลา 80 ชั่วโมง/ปี            น้ าหนัก 2 หน่วย 

 อธิบายความส าคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ   
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ 
ให้ท างานตามปกติ   อธิบายความส าคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเช้ือเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับ
ผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามล าดับแบบอยู่กับที่  เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง  จ าแนกหลักการเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง  การใช้แรง  และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกมและกีฬา  เล่นกีฬา และน าผลมาปรับปรุง  เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น   เล่นกีฬา
ไทย   กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีม อย่างละ  1  ชนิด   ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถ
ของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา  ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย   1 กิจกรรม  แล้วน าความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้
เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เร่ืองอื่น ๆ      
 อธิบายประโยชน์และหลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผนและสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกก าลังกายและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ  เล่นกีฬา
ที่ตนเองช่ืนชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจ า  ปฏิบัติตามกฎ  กติกาตามชนิดกีฬาที่เล่นโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  จ าแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  และน าไปใช้ในการเล่นกีฬาด้วย
ความสามัคคีและมีน้ าใจนักกีฬา    
 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาดของโรคที่ระบาดในปัจจุบันและการป้องกันโรคติดต่อส าคัญที่พบในประเทศไทย   แสดงพฤติกรรม
ที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง               
 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ สังคม  และสาเหตุของการติด
สารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ 

เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการด าเนินชีวิต  ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะในการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค  รักการออกก าลังกาย  มีวินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ช่ืนชมในสุนทรียภาพการกีฬา 
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รหัสตัวชี้วัด (สุขศึกษา) 
พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2 
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2 
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด 
 

รหัสตัวชี้วัด (พลศึกษา) 
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5    
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ21101  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1                เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน 1 หน่วยกิต        

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ตนเองให้เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ ทักษะปฏิเสธในการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่น าไปสู่ก ารพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลที่เลือก เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ 
เทเบิลเทนนิส เทนนิส ว่ายน้ า และการน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เช่ือมโยง 
สัมพันธ์กับวิชาอื่น  เพื่อให้รู้หลัก และวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต  
มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด  
พ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
พ 2.1 ม.1/1, ม.1/2     
พ 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ21102  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2                  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1 หน่วยกิต           

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจากขาดสารอาหาร การเจริญเติบโตของ 
เด็กไทย วิธีการควบคุมน้ าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปฐม
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น เป็นลม  บาดแผล ไฟไหม้  กระดูกหัก น้ าร้อนลวก ฯลฯ สารเสพติด  อาการของผู้
ติดสารเสพติด  การป้องกัน ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้  ลด ละเลิกสารเสพติด   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายและ เล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเช่น กายบริหาร
แบบต่างๆ เต้นแอโรบิก โยคะ ร ามวยจีน การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม รู้กฎ กติกา การ
เล่นเกมและการแข่งขันกีฬาที่เลือกเล่นการยอมรับความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา  
เพื่อให้รู้หลัก และวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า 
และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด  
พ 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5    
พ 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4     
พ 5.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4  
รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ22101   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่  1                  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                จ านวน 1 หน่วยกิต          

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ                
การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ            
เจตคติในเร่ืองเพศปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และกาวิธีป้องกันตนเอง   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและปฏิบัติ               
ได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุป    
เป็นวิธีที่ เหมาะสมในบริบทของตนเองเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ  1 ชนิด         
ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย  1 กิจกรรม    เพื่อให้ รู้หลัก และวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ                          
มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และน าความรู้และหลักการที่ ได้ไปปรับใช้                          
ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.2/1, ม.2/2     
พ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4        
พ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวมทั้งหมด  10  ตัวชีว้ัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ22102   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2                 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 จ านวน  1 หน่วยกิต         

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ที่ เกิดจากการ                   
ออกก าลังกาย  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ สุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตวิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็น
สุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายและ เล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเช่น การออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและ ประเภททีม ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อ                   
เป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาการเล่นกีฬา  ตามกฎกติกาและข้อตกลง  
การพัฒนาวิธีเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองการสร้างความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา  เพื่อให้รู้หลัก และ
วิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5    
พ 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7      
พ 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ23101 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1               เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 จ านวน  1 หน่วยกิต      

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ละช่วงของ
ชีวิต  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น   สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นอนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นคุณค่าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลได้อย่างละ 1 ชนิดโดย
ใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีมน าหลักการ ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเล่นกม 
และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและ
น าหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มี
สมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และน าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3     
พ 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา พ23102   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2                       เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน 1 หน่วยกิต        

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติก าหนดรายการอาหารที่ เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า
ทางโภชนาการเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวทางป้องกันหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืน
ชีพอย่างถูกวิธีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย  
 ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในการออกก าลังกายและ เล่นกีฬา  การมีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจนักกีฬาออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอและน าแนวคิดหลักการ จากการเล่นไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนด้วยความภาคภูมิใจปฏิบัติตนตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและน าแนวคิด
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกัน และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่นเพื่อให้รู้หลัก และวิธีการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
รหสัตัวชี้วัด 
พ 3.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5    
พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5      
พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
รวมทั้งหมด   15   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับประถมศึกษา 

 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ศ11101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
ศ12101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
ศ13101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
ศ14101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
ศ15101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
ศ16101 ศิลปะ                                                     จ ำนวน  80 ช่ัวโมง 
 

 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ศ21101 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ศ21102 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ศ22101 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ศ22102 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ศ23101 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ศ23102 ศิลปะ                                                      จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ11101 วิชาศิลปะ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                    เวลา 80 ชั่วโมง/ปี     น้ าหนัก   2  หน่วย              

ทัศนศิลป ์
 อภิปรำย บอกรูปร่ำง ลักษณะ ขนำดของส่ิงต่ำงๆ รอบตัว ในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินน ำมัน ดินสอสี 
พู่กัน กระดำษสีเทียน สีน้ ำมัน สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ทดลองกำรใช้สีน้ ำโปสเตอร์ สีเทียน สีจำกธรรมชำติ ที่มีใน
ห้องท้องถิ่น วำดภำพระบำยสีตำมควำมรู้สึกของตนเอง ระบุงำนทัศนศิลป์ ในชีวิตประจ ำวัน  

ดนตรี 
ศึกษำ วิเครำะห์ กำรก ำเนิดเสียง บอกลักษณะของเสียงดัง-เบำ และควำมช้ำ-เร็วของจังหวะ จังหวะ  

ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรี กำรร้องเพลง กำรเคำะจังหวะ กำรเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง บอกเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบกำรละเลน่ เล่ำระบุที่มำของบทเพลง
ในท้องถิ่น ควำมน่ำสนใจของบทเพลงในท้องถิน่ 

นาฏศิลป ์
 เลียนแบบกำรเคลื่อนไหว ลักษณะต่ำงๆ ของธรรมชำติ คน สัตว์ ส่ิงของ แสดงท่ำทำงง่ำยๆ โดยใช้ภำษำท่ำ 
แสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชำติสัตว์ กำรเป็นผู้ชมที่ดีระบุ บอก เล่น กำรละเล่นของเด็กไทย กำรแสดง
นำฏศิลป์ เห็นคุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ดนตรี – นำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิน่ ภูมิปัญญำไทย 
ช่ืนชมและน ำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
ศ 1.2  ป.1/1  
ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5  
ศ 2.2  ป.1/1, ป.1/2  
ศ 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  
ศ 3.2  ป.1/1, ป.1/2  
รวมทั้งหมด   18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ12101 วิชาศิลปะ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2             เวลา 80 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก   2  หน่วย              

ทัศนศิลป ์
 ระบุบรรยำ ระบุรูปร่ำง ระบุรูปทรงที่พบในธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมระบุทัศนธำตุและงำนทัศนศลิป์ 
เร่ืองเส้น สี รูปร่ำง และรูปทรง เร่ืองรำว เลือก สร้ำงงำนทัศนศิลป์ต่ำง ๆ  โดยใช้ เส้น เช่น งำนวำด งำนปั้นและ
งำนพิมพ์ภำพ รูปแบบงำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว   ฝึกทักษะกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำน ทัศนศิลป์ 3 มิติ 
สร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัดหรือฉีกกระดำษ วำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเร่ืองรำวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและ
เพื่อนบ้ำนบอกควำมส ำคัญของงำนทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ ำวัน อภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ประเภท
ต่ำงๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงเน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ 

ดนตรี 
 จ ำแนกแหล่งก ำเนิด ของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูง-ต่ ำ  ดัง-เบำ  ยำว-สั้น ของดนตรี ส่ิงต่ำงๆ 
ที่ก่อก ำเนิดเสียงที่แตกต่ำงกัน ลักษณะของเสียง ดัง-เบำ และควำมช้ำ-เร็ว ของจังหวะ ควำมเกี่ยวข้องของเพลงที่
ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เคำะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำยให้สอดคล้องกับเนื้อหำ ร้องเพลงง่ำยๆที่เหมำะสมกับวัย 

นาฏศิลป ์
 บอกควำยหมำยและควำมส ำคญัของเพลงปลกุใจ เพลงสอนใจ ควำมสัมพันธ์ของเสียงร้องเสียงเคร่ือง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้ค ำง่ำยๆ ระบุมำรยำทในกำรชมกำรแสดง เล่นกำรละเล่น เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่
และเคลื่อนทีอ่ย่ำงมีรูปแบบ กำรเคลื่อนไหวที่สะท้อนอำรมณ์ของตนเองอย่ำงอิสระ ท่ำทำงเพื่อสื่อควำมหมำย
แทนค ำพูด ท่ำทำงประกอบจังหวะอย่ำง สร้ำงสรรค์ ใช้ภำษำท่ำทำงเพื่อสื่อควำมหมำยแทนค ำพูดท่ำทำง
ประกอบจังหวะ แสดงและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงดนตรีของท้องถิ่นในโอกำสพิเศษ กำรละเล่นพื้นบำ้น เช่ือมโยง
กำรละเล่นพื้นบ้ำนกับกำรด ำรงชีวิตของคนไทย ระบุสิ่งที่ช่ืนชอบและภำคภูมิใจในกำรละเล่นพื้นบ้ำน 

รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ศ 1.2  ป.2/1, ป.2/2 
ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5  
ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2  
ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3                                     
รวมทั้งหมด   25  ตัวชี้วัด 



 
 

171 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ13101 วิชาศิลปะ                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                เวลา 80 ชั่วโมง/ปี   น้ าหนัก   2  หน่วย 
             

ทัศนศิลป ์
 บรรยำย รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และงำนทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้สร้ำง
ผลงำนเมื่อชมงำนทัศนศิลป์  บรรยำยเหตุผลและวิธีกำรในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ 
อุปกรณ์จ ำแนกทัศนธำตุของส่ิงต่ำงๆ ในธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์โดยเน้นเร่ือง เส้น สี รูปร่ำง  
รูปทรง และพื้นผิวมีทักษะพื้นฐำน ในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงสรรค์งำนปั้น วำดภำพ ระบำยสีส่ิงของ ระบุสิ่งที่
ช่ืนชมและสิ่งทึ่ควรปรับปรุงในงำนทัศนศิลป์ของตนเอง ระบุและจัดกลุ่มภำพตำมทัศนธำตุที่เน้นในงำน
ทัศนศิลป์นั้นๆ บรรยำยลักษณะรูปร่ำง รูปทรงในงำนกำรออกแบบส่ิงต่ำง ๆ ที่มีในบ้ำนและโรงเรียน เล่ำถึง
ที่มำของงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

ดนตรี 
ลักษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ควำมส ำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อกำรด ำเนิน

ชีวิต ใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคำะ บอกบทบำทหน้ำที่ของเพลงที่ได้ยิน ขบัร้องและ
บรรเลงดนตรีง่ำย ๆ เคลื่อนไหวท่ำทำงสอดคล้องกับอำรมณ์ของเพลงที่ฟัง แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น น ำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ ำวันหรือโอกำสต่ำง ๆ  
นาฏศิลป ์
 สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบต่ำงๆ ร ำวงมำตรฐำน เพลงพระรำชนิพนธ์ สถำนกำรณ์สั้น ๆ 
สถำนกำรณ์ที่ก ำหนด แสดงท่ำทำงประกอบเพลงตำมรูปแบบนำฏศิลป์ เปรียบเทียบบทบำทหน้ำที่ของผู้แสดง
และผู้ชม มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแสดงที่เหมำะสมกับวัย เล่ำกำรแสดงนำฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น ระบุสิ่งที่
เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณข์องกำรแสดงนำฏศิลป์ อธิบำยควำมส ำคัญของกำรแสดงนำฏศิลป์ 
 

รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 
ศ 1.2  ป.3/1, ป.3/2 
ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 , ป.3/6, ป.3/7 
ศ 2.2  ป.3/1, ป.3/2  
ศ 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
ศ 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป3/3            
รวมทั้งหมด   29  ตัวชี้วัด                                                
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ14101 วิชาศิลปะ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก   2  หน่วย 
              

ทัศนศิลป ์  
ศึกษำวัสดุ  อุปกรณ์   ส่ือควำมคิดจำกจินตนำกำร    ควำมรู้สึกประทับใจจำกกำรรับรู้ด้วยงำนทัศนศิลป์   

กำรเลือกใช้และกำรเก็บรักษำวัสดุ  อุปกรณ์   ทำงศิลปะอย่ำงเหมำะสม  กำรสืบทอดงำนทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภูมิปัญญำไทยและสำกล โดยใช้กำรศึกษำ 
วิเครำะห์ อภิปรำย และกำรลงมือปฏิบัตกิิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ  ตลอดจนกำรเปิด
โอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ  เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  ดัดแปลงจินตนำกำรมีสุนทรียภำพและเห็น
คุณค่ำของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยและสำกล 

ดนตรี 
 ศึกษำเกี่ยวกับส่วนประกอบของดนตรีไทยและสำกล  แหล่งที่มำของของดนตรีไทย ดนตรีสำกล 
หลักและวิธีกำรขับร้องและบรรเลงดนตรี  วิธีกำรใช้กำรดูและกำรเก็บรักษำเคร่ืองดนตรี หลักกำรฟัง จ ำแนก
ดนตรีและบทเพลงเบื้องต้น ภูมิปัญญำทำงดนตรที้องถิ่นและกำรสืบทอดงำนดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  
โดยใช้กำรศึกษำ วิเครำะห์  อภิปรำย และกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  
ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ   เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์   ดัดแปลง  จินตนำกำรมี
สุนทรียภำพและเห็นคุณค่ำของดนตรี ภูมปัญญำทำงดนตรีท้องถิ่น ดนตรีไทยและดนตรีสำกลเบือ้งต้น 

นาฏศิลป ์
 ศึกษำกำรแสดงออกทำงนำฏศลิป์อย่ำงสร้ำงสรรค์  ประวัติศำสตร์  และวัฒนธรรม  ที่เป็นมรดกทำง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรใช้ทักษะพื้นฐำนทำงนำฏศิลป์และกำรละครที่ใช้สื่อควำมหมำยและอำรมณ์  
กำรแสดงนำฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  กำรอธิบำยประวัติควำมเป็นมำของนำฏศิลป์   เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์
กับกำรแสดงที่มำจำกวัฒนธรรมอื่น  โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ช่วยในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำว ภำษำที่ใช้กำ
สื่อสำรในกำรแสดง  ภำษำท่ำ  นำฏยศัพท์เบื้องต้น  กำรเป็นผู้ชมที่ดี  โดยกำรศึกษำ  วิเครำะห์  อภิปรำย  และ
กำรลงมือปฏิบัตกิิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สนใจและปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  เห็นคุณค่ำ
ขอนำฏศิลป์  และน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ด้ำนละครสร้ำงสรรค์และนำฏศิลป์ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
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รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9 
ศ 1.2  ป.4/1, ป.4/2 
ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
ศ 2.2  ป.4/1, ป.4/2  
ศ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ศ 3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4      
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด     
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ15101  วิชาศิลปะ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                            เวลา 80 ชั่วโมง/ปี    น้ าหนัก   2  หน่วย 
              
ทัศนศิลป ์
 ศึกษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม   วัสดุอุปกรณ์   เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์ที่
สร้ำงสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรที่ต่ำงกับวำดภำพ  โดยใช้เทคนิคของแสงเงำ น้ ำหนัก และวรรณะสี  
สร้ำงสรรค์งำนปั้นตำมจินตนำกำร  ลักษณะต่ำง ๆ ทัศนธำตุ  เหตุกำรณ์  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญำไทยและสำกล     กำรสื่อควำมคิดจินตนำกำร     ควำมประทับใจจำกกำรรับรู้ด้วยงำน
ทัศนศิลป์  กำรเลือกใช้และกำรเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับกำรท ำกิจกรรมศิลปะ  โดยกำรศึกษำ 
วิเครำะห์  อภิปรำย  และกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมเข้ำใจ  ตลอดจนกำรเปิด
โอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ  เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  ดัดแปลง  จินตนำกำร  มีสุนทรียภำพ และเห็น
คุณค่ำของศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภูมิปัญญำไทย 

ดนตรี 
 ศึกษำเกี่ยวกับส่วนประกอบของดนตรีไทยและดนตรีสำกล  หลักและวิธีกำรขับร้องและบรรเลงดนตรี  
กำรใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม  อ่ำนโน้ตดนตรีไทยและสำกล 5 ระดับเสียง  องค์ประกอบของดนตรี  กำรใช้
เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและท ำนองหลักกำรฟัง  กำรจ ำแนกเครื่องดนตรีและบทเพลง  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   
และกำรสืบทอดงำนดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  โดยกำรศึกษำ  วิเครำะห์  อภิปรำย  และกำรลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ  เกิดควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์  ดัดแปลง  จินตนำกำร  มีสุนทรียภำพและเห็นคุณค่ำของดนตรี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญำทำงดนตรี
ท้องถิ่น  ดนตรีไทย  และดนตรีสำกลเบื้องต้น 

นาฏศิลป์   
 ศึกษำเกี่ยวกับองค์ประกอบนำฏศิลป์  แสดงท่ำทำงประกอบเพลงหรือเร่ืองรำวตำมควำมคิดของตน
แสดงนำฏศิลป์โดยเน้นกำรใช้ภำษำท่ำและนำฏยศัพท์ในกำรส่ือควำมหมำยและกำรแสดงออก  มสี่วนร่วม 
ในกลุ่มกับกำรเขียนเค้ำโครงเร่ืองหรือบทละครส้ัน ๆ  องค์ประกอบละคร  เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์ 
ชุดต่ำง ๆ กำรแสดงประเภทต่ำง ๆ ของไทยแต่ละท้องถิ่น  แสดงนำฏศิลป์  นำฏศิลป์พื้นบ้ำนที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประเพณี  โดยกำรศึกษำ  บอก  วิเครำะห์  อภิปรำยและกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อให้เกิด 
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  สนใจและปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  เห็นคุณค่ำของนำฏศลิป์และน ำควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ด้ำนละครสร้ำงสรรค์และนำฏศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจ ำวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 1.2  ป.5/1, ป.5/2 
ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  
ศ 2.2  ป.5/1, ป.5/2  
ศ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 
ศ 3.2  ป.5/1, ป.5/2  
รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   

รหัสวิชา ศ16101  วิชาศิลปะ                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลา 80 ชั่วโมง/ปี  น้ าหนัก  2 หน่วย              

ทัศนศิลป ์
 ศึกษำเกี่ยวกับสีคู่ตรงข้ำม  หลักกำรจัดขนำดสัดส่วนควำมสมดุลในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์  บทบำท 
ของงำนทัศนศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสังคม  อิทธิพลทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่องำนทัศนศิลป์ของบุคคล 
ภำพมิติจำกธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  เหตุกำรณ์  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรใช้ทัศนธำตุในงำนทัศนศิลป์  
เทคนิค  วิธีกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์  โดยกำรศึกษำ  วิเครำะห์  อภิปรำย  ถ่ำยทอดควำมคิดและอำรมณ์ด้วยกำรลง
มือปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อถ่ำยทอดควำมคิดหรือเร่ืองรำวเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท ำให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  
ตลอดจนเปิดโอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ  เกิดควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  ดัดแปลง จินตนำกำร มีสุนทรียภำพ
และเห็นคุณค่ำของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น ภูมิปัญญำไทย น ำควำมรู้และวิธีกำรทำงทัศนศิลป์ไปใช้
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม 

ดนตรี 
 ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  ควำมรู้สึกที่มีต่อดนตรี  จ ำแนกประเภท
และบทบำทหน้ำที่เครื่องดนตรีไทย  และเครื่องดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำง ๆ ดนตรีที่มำจำกยุคสมัยที่ต่ำงกัน  
อ่ำน  เขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกลท ำนองง่ำย ๆ ใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบกำรร้องเพลง  ด้นสดที่มี
จังหวะและท ำนองง่ำย ๆ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับท ำนองจังหวะกำรประสำนเสียงดนตรีของไทยใน
ประวัติศำสตร์  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น  โดยกำรวิเครำะห์  อภิปรำยและกำรลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้แสดงออกอย่ำงอิสระ  เกิดควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์ดัดแปลง  จินตนำกำรมีสุนทรียภำพและเห็นคุณค่ำของดนตรี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำทำงดนตรี
ท้องถิ่น  ดนตรีไทยและดนตรีสำกล 

นาฏศิลป ์
 ศึกษำกำรแสดงออกสร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวและกำรแสดง  โดยเน้นกำรถ่ำยทอดลีลำหรืออำรมณ์ 
ออกแบบเครื่องแต่งกำย  หรืออุปกรณ์ประกอบกำรแสดงอย่ำงง่ำย ๆ แสดงนำฏศิลป์ละครอย่ำงง่ำยๆ กำรแสดง
ละครสร้ำงสรรค์   หลักในกำรชมกำรแสดง  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์และกำรละครกับสิ่งที่ประสบใน
ชีวิตประจ ำวัน  ส่ิงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแสดงนำฏศิลป์และละคร  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรแสดงหรือกำรชม
กำรแสดงนำฏศิลป์และละคร  โดยกำรศึกษำ  วิเครำะห์  อภิปรำยและลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ  สนใจและปฏิบัติกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  เห็นคุณค่ำของนำฏศิลป์และน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ด้ำน
ละครและนำฏศิลป์ไปใช้กับกลุม่สำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจ ำวัน 
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รหัสตัวชี้วัด      
ศ 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7  
ศ 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
ศ 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ศ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
ศ 3.2  ป.6/1, ป.6/2  
รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   

รหัสวิชา ศ21101  วิชาศิลปะ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1           เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน 1 หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในเร่ือง กำรเขียนรูป และ/หรือกำรปั้นรูปตำมแบบหรือ
ของจริง โดยเน้นกำรสังเกต รูปร่ำง รูปทรง ขนำด สี  และสัดส่วน ด้ำนกำรขับร้องดนตรี นำฏศิลป์ในเร่ืองกำร
ขับร้องเพลงร ำวง เพลงพ้ืนเมือง เพลงประกอบกำรฟ้อนร ำ และเพลงอื่น ๆ โดยสำมำรถฟังและท ำจังหวะให้เข้ำ
กับเพลง และฟ้อนร ำอย่ำงง่ำย ๆ  เพื่อให้มีควำมรู้พื้นฐำน ควำมเข้ำใจ ช่ืนชม และเห็นคุณค่ำของศิลปะนั้น ๆ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมทีก่ ำหนด 

รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6  
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6 
ศ 3.1  ม.1/1, ม.1/2  
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ21102  วิชาศิลปะ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2      เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน 1 หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในเร่ือง กำรเขียนรูป และ/หรือกำรปั้น เป็นทิวทัศน์หรือ
เร่ืองรำวกำรด ำรงชีวิตและอื่น ๆ ตำมควำมสนใจ  ควำมสำมำรถ ควำมถนัด ประสบกำรณ ์ ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของแต่ละคน ด้ำนกำรขับร้อง ดนตรี นำฏศิลป์ ในเร่ือง กำรขับร้องบรรเลงเพลงไทย 
เพลงไทยสำกล เพลงพ้ืนเมือง เพลงประกอบกำรฟ้อนร ำ และเพลงอื่น ๆ โดยใช้ตัวโน้ตขั้นพื้นฐำนประกอบ 
และกำรฟ้อนร ำทีม่ีแบบแผนอย่ำงง่ำย ๆ เพื่อให้มีควำมรู้พื้นฐำน ควำมเข้ำใจ ช่ืนชม และเห็นคณุค่ำของศิลปะ
นั้น ๆ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมทีก่ ำหนด 
 
รหัสตัวชี้วัด     

ศ 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ศ 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ศ 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
ศ 3.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5  
ศ 3.2  ม.1/1, ม.1/2  
รวมทั้งหมด  13 ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ22101  วิชาศิลปะ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1          เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 จ านวน 1  หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะดำ้นทัศนศิลป์ในเร่ือง จิตรกรรม และ/หรือประติมำกรรม ตำมควำม
สนใจ  ควำมสำมำรถ ควำมถนัด ประสบกำรณ์ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของแต่ละคน ด้ำนกำร
ขับร้อง ดนตรี นำฏศิลป์ ในเร่ือง กำรขับร้องเพลงไทย เพลงไทยสำกล เพลงประกอบกำรฟ้อนร ำ เพลงประสำน
เสียงอย่ำงง่ำย โดยใช้ตัวโน๊ตขั้นพื้นฐำนประกอบขับร้องและกำรบรรเลง และกำรฟ้อนร ำที่มีแบบแผนอย่ำงง่ำย 
ๆ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมงำม ควำมหมำยและคุณคำ่ ได้ตำมวุฒิภำวะ   เพื่อให้มีควำมรู้พื้นฐำน  
ควำมเข้ำใจ ช่ืนชม และเห็นคุณค่ำของศิลปะนั้น ๆ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
 
รหัสตัวชี้วัด        
ศ 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ศ 3.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5  
รวมทั้งหมด  15 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ22102  วิชาศิลปะ           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2          เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน               จ านวน  1  หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในเร่ือง งำนออกแบบเบื้องต้น ด้ำนกำรขับร้อง ดนตรี 
นำฏศิลป์ ในเร่ือง กำรขับร้องเพลงไทย เพลงไทยสำกล เพลงประกอบกำรฟ้อนร ำ เพลงประสำนเสียง ประดิษฐ์
ท่ำร ำง่ำย ๆ ส ำหรับใช้ประกอบเพลง และ/หรือกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีง่ำย ๆ ตำมควำมถนัด    เพื่อให้มีควำมรู้
พื้นฐำน ควำมเข้ำใจ ช่ืนชม และเห็นคุณค่ำของศิลปะนั้น ๆ สำมำรถแสดงออกทำงศิลปะได้ตำมวุฒิภำวะและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมทีก่ ำหนด 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ศ 2.1  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 
ศ 2.2  ม.2/1, ม.2/2  
ศ 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ23101  วิชาศิลปะ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                        
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1       เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน 1 หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในเร่ือง กำรน ำควำมรู้ทำงทัศนศิลป์มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ด้ำนขับร้อง ดนตรี นำฏศิลป์ในเร่ืองกำรขับร้อง กำรขับร้อง กำรบรรเลงดนตรี กำรฟ้อนร ำและ
กำรฟังเพลงในโอกำสต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้และควำมเข้ำใจทำงศิลปะมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสม 
มีรสนิยม เกิดควำมงำม และกลมกลืนกับชีวิตประจ ำวัน 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10,  ม.3/11 
ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2  
ศ 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4  
ศ 2.2  ม.3/1, ม.3/2  
ศ 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด   
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ศ23102  วิชาศิลปะ                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2        เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน 1 หน่วยกิต 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในเร่ือง กำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงทัศนศิลป์มำใช้
ให้เกิดประโยชน์ ด้ำนขับร้อง ดนตรี นำฏศิลป์ในเร่ือง กำรปฏิบัติเครื่องดนตรีตำมล ำพังหรือรวมวง กำรฟ้อนร ำ
แบบมำตรฐำน ร ำพื้นเมือง กำรแสดงที่เป็นศิลปะของท้องถิ่น เพื่อให้มีควำมรู้พื้นฐำน ควำมเข้ำใจ ช่ืนชม และ
เห็นคุณค่ำของศิลปะ สำมำรถใช้ศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และมคีุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตำมที่ก ำหนด 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ศ 1.1  ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ศ 1.2  ม.3/1, ม.3/2  
ศ 2.1  ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7  
ศ 2.2  ม.3/1, ม.3/2  
ศ 3.1  ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 
ศ 3.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง 
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง 
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  80 ช่ัวโมง 
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  80 ช่ัวโมง 
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  80 ช่ัวโมง 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ง21102 คอมพิวเตอร์                                       จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ง22102 คอมพิวเตอร์                                       จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี             จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
ง23102 คอมพิวเตอร์                                       จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
      ง21201  คอมพิวเตอร์ 1                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
      ง21202  คอมพิวเตอร์ 2                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
      ง22201  คอมพิวเตอร์ 3                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
      ง22202  คอมพิวเตอร์ 4                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
      ง23201  คอมพิวเตอร์ 5                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
      ง23202  คอมพิวเตอร์ 6                                     จ านวน  40 ช่ัวโมง  1  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง11101 วิชาการงานอาชีพฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง/ปี           น้ าหนัก  1 หน่วย 

    

 บอกวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ท างานที่มุ่งเน้นการฝึกท างานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การ

แต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู้ ช้ันใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือง่าย ๆ  อย่างปลอดภัย การท าความคุ้นเคยการใช้เคร่ืองมือ การรดน ้าต้นไม้ การถอนและเก็บ

วัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น  บอกข้อมูลทีส่นใจ และแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 

สิ่งของ เร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู 

หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ 

โทรทัศน์ กล้องดิจิตัล โทรศัพท์มือถือ  เพื่อใช้ในการเรียน วาดภาพ และติดต่อสื่อสาร มีความ

กระตือรือร้นและตรงเวลาในการท างานเห็นคุณค่า และมีคณุธรรม มีลักษณะนิสัยในการท างาน มี

จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหาและการท างาน 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1 ป.1/1,  ป.1/2,   ป.1/3  

ง 3.1 ป.1/1, ป.1/2     

รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง12101 วิชาการงานอาชีพฯ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            เวลา  40 ชั่วโมง/ปี             น้ าหนัก  1 หน่วย 

    

 บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ใช้วัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมและประหยัด ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่าง

ปลอดภัย  บอกประโยชน์ของข้อมลู และรวบรวมข้อมลูที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เช่ือถือได้  บอก

ประโยชน์และ การรักษาแหล่งข้อมูล  ช่ือ  และหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลกัของ

คอมพิวเตอร์ คือ  หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก การประมวลผลเป็นการกระท า (ค านวณ 

เปรียบเทียบ) เห็นคุณค่าและมคีุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมลู การเรียนรู้   การส่ือสาร การแก้ปัญหาและการท างาน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

ง 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

ง 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด    
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง13101  วิชาการงานอาชีพฯ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                   เวลา  40 ชั่วโมง/ปี           น้ าหนัก  1  หน่วย 
 
 

 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือให้เหมาะตรงกับลักษณะงาน ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด 

รอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 

รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ ้า 

ค้นหาข้อมลูอย่างมีขั้นตอนและน าเสนอขอ้มลูในลักษณะต่างๆ บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ เห็นคุณค่าและมีคณุธรรมมีลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว  ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาและการท างาน 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 1.1 ป.3/1,  ป.3/2,  ป.3/3 

ง 2.1 ป.3/1,  ป.3/2,   ป.3/3   

ง 3.1 ป.3/1,  ป.3/2 

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
     

รหัสวิชา ง14101 วิชาการงานอาชีพฯ           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              เวลา  80 ชั่วโมง/ปี                 น้ าหนัก  2  หน่วย 

 

 อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ความหมายและความส าคญัของอาชีพ ท างาน

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอย่างมี

มารยาท   ในการท างาน ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เห็นคุณค่าและมี

คุณธรรม   มีลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

ด ารงชีวิตและครอบครัว อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การจัด

ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการท างาน ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ประเภทของซอฟต์แวร์   ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมกราฟิก

พื้นฐาน  การสร้างภาพโดยใช้โปรแกรมกราฟิก เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ 

มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ

ท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 
 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   

ง 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  

ง 4.1 ป.4/1    

รวมทั้งหมด   10  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง15101 วิชาการงานอาชีพฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            เวลา 80 ชั่วโมง/ปี          น้ าหนัก  2  หน่วย        
 

 อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนถกูต้องตามกระบวนการท างาน ปฏิบัติตนอย่างมี

มารยาท  ในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่าง

ประหยัด และคุ้มค่าอธิบายความหมายและ  วิวัฒนา การของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความ

สนใจอย่างปลอดภัย โดยก าหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง3มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล น าความความรู้และทักษะการสร้างช้ินงาน

ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้       มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปญัหา

หรือสนองความต้องการ เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิต ประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและมีการ

จัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ วางแผน พิจารณาเลือกข้อมูล ก าหนดหัวข้อของข้อมลู ค้นหา รวบรวมข้อมลู 

สรุปผลจัดท ารายงาน เก็บรักษาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค าขั้นพื้นฐานการสร้างงานเอกสาร ที่ไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชน ระบุ ความแตกต่างของอาชีพ 

และเห็นคุณค่า 

 โดยใช้ทักษะทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ                    

การท างานร่วมกัน และทกัษะการแสวงหาความรู้กระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ

เครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน 

 มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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รหัสตัวชี้วัด     

ง 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  

ง 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ง 3.1 ป.5/1, ป.5/2 

ง 4.1 ป.5/1, ป.5/2 

รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
 

รหัสวิชา ง16101 วิชาการงานอาชีพฯ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              เวลา 80 ชั่วโมง/ปี               น้ าหนัก 2 หน่วย        

 

 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน ใช้ทักษะการจัดการในการ

ท างานและมีทกัษะการท างานร่วมกนั ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่นมีจิต 

ส านึก  ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการท างานอภิปราย

ส่วนประกอบของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยก าหนดปัญหาหรือ

ความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง3มิติหรือแผนที่

ความคิด ลงมอืสร้างและประเมินผล น าความรู้และทักษะการสร้างช้ินงาน (การตัด การประกอบช้ินงาน

แต่ละส่วนเข้าด้วยกัน การเจาะ) ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการ

เลือกอาชีพ ระบุความรู้ ความสามารถและคณุธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ หลักการเบื้องต้นของการ

แก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  การเก็บรักษาข้อมูล การจัดท าข้อมูลเพื่อการน าเสนอ 

การใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การวางแผน ออกแบบสร้างช้ินงาน การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  

 มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน

ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 

เห็นคุณค่าและมีคณุธรรม มีลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ง 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ง 4.1 ป.6/1, ป.6/2 

รวมทั้งหมด   13  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน    
 

รหัสวิชา ง21101 วิชาการงานอาชีพฯ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1        เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1 หน่วยกิต       
         

  อธิบายทักษะกระบวนการท างานตามขั้นตอน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ในการท างาน ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึกในการใช้การใช้

อุปกรณ์อ านวย    ความสะดวก พลังงาน ทรัพยากร และ ส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน การแก้ปัญหาในการท างาน  

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ง 3.1 ม.1/1, ม.1/2 

รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

193 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน    
 

รหัสวิชา ง21102  วิชาการงานอาชีพฯ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2          เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน  1 หน่วยกิต       
         

อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปรายลักษณะส าคัญและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ใช้กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม  เพื่อพัฒนาอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 3.1 ม.1/3 

ง 4.1 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   
 

รหัสวิชา ง22101  วิชาการงานอาชีพฯ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1        เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน  1 หน่วยกิต      

  

ศึกษา  ค้นคว้า รวบรวม สังเกต แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา   การสังเกต  วิเคราะห์ สร้างและประเมินทางเลือก  มีจิตส านึกในการท างาน การใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม

กระบวน   การเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา มีความคิด

ริเร่ิม ความคล่อง ความยืดหยุ่นในการคิด  มีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืน โดยการเลือกใช้

พลังงานหมุนเวียน และใช้เทคโนโลยีสะอาด  

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
  

รหัสวิชา ง22102 วิชาการงานอาชีพฯ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2         เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน  1 หน่วยกิต      

  

อธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการแก้ปัญหา   

ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสือ่สารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างานศึกษา การส่ือสารข้อมลูเบื้องต้น พัฒนาการของการ

สื่อสารข้อมูล อุปกรณ์การส่ือสารขอ้มูล ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล

ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลเป็นสารสนเทศ  

การเผยแพร่สารสนเทศ การแก้ปัญหาด้วยกระบวน  การเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา

ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต คุณธรรมจริยธรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต  

การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  

อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น                       

ในการประกอบอาชีพ  

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 

ง 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

196 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง23101  วิชาการงานอาชีพฯ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1         เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน         จ านวน 1 หน่วยกิต      

  
 ศึกษากระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีทักษะการท างานร่วมกัน  การจัดระบบงาน  
ระบบคน  ระดับของเทคโนโลยี  ระบบการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
ส่วนประกอบของภาพ  ฉายกลไกและการควบคุมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
แนวทางการเข้าสู่อาชีพ  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
 เพื่ออภิปรายขั้นตอนการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
มทีักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  อธิบายระดับของเทคโนโลยี         
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  การประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 

รหัสตัวชี้วัด     
ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2  

ง 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวมทั้งหมด   8  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ง23102  วิชาการงานอาชีพฯ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2        เวลา  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1 หน่วยกิต      

  
อธิบายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ   หลักการท าโครงงานด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล มีหลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม  การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

กับงาน ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิตัลน าเสนองาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรือ

งานที่ท าในชีวิตประจ าวันตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ การประเมินทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 

รหัสตัวชี้วัด     

ง 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

ง 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 

รวมทั้งหมด   7  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม     
  

รหัสวิชา ง21201  วิชาคอมพิวเตอร์ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1          เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  1  หน่วยกิต  

 
 ศึกษาความส าคัญของข้อมลู รวบรวมข้อมูลที่นา่สนใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆที่น่าเช่ือถือได้ จัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รู้จักช่ือและหน้าที่ของอปุกรณ์

พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจหลักการท างานเบื้องต้นและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

 

ผลการเรียนรู้   
1. บอกองค์ประกอบ บทบาท ประโยชน์ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายบอกความส าคญั ประโยชน์ของข้อมูลและแหล่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายวิเคราะห์ความส าคัญของแหล่งข้อมลู ประเภทคอมพิวเตอร์ได้ 
4. รวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ 
5. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์จัดท าเป็นรูปเล่ม จัดเก็บในฮาร์ดดีสในแฟลซไดรฟ์ได้ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   
 

รหัสวิชา ง21202  วิชาคอมพิวเตอร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2         เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน       จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

การส่ือสารข้อมลู การค้นหาและสืบค้นข้อมูล  การใช้งานซอฟต์แวร์ส าเร็จ การวางแผนงาน การสร้างงาน 

ตามวัตถุประสงค์ การน าเสนอข้อมูล  การบ ารุงรักษาข้อมลู  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและน าความรู้

ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

 

ผลการเรียนรู้    
1. อธิบายหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
4. อธิบายหลักการท างานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. อธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
6. สร้างช้ินงานโดยใช้โปรแกรมตารางการท างานได ้

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   
 

รหัสวิชา ง22201  วิชาคอมพิวเตอร์ 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  1       เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน     จ านวน  1 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา แนวความคิดบางอย่างในการสร้างและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเกิดจากการพิจารณา
ตัวอย่างข้อมูลหลาย ๆ ประเภท  ข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจจะต้องผ่านการประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศที่เหมาะสม  คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้จ าแนกเป็นซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้    
1. บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. บอกความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. บอกชนิดของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. บอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
5. อธิบายหลักการค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
6. ค้นหาความรู้หรือข้อมลูที่ต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

201 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม    
 

รหัสวิชา ง22202  วิชาคอมพิวเตอร์ 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2         เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นในแก้ปัญหาหรือสร้างงาน  ประกอบด้วยการวิเคราะห์  การออกแบบ 
หรือการวางแผน  การตรวจสอบ  การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม  หรือสร้างงาน   
โดยใช้คอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างงานตามจินตนาการ            
การสร้างงานให้ตรงเป้าหมาย  ต้องมีการเลือกขอ้มูลที่เหมาะสม   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้    
1. อธิบายองค์ประกอบหลกัการแก้ปัญหาอย่างมขีั้นตอน 
2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาหรือสร้างงานตามวัตถุประสงค์ได้   
3. ด าเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างงานอย่างเป็นระบบ    
4. เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานเบื้องต้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน 
7. สร้างช้ินจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จ 

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ง23201  วิชาคอมพิวเตอร์  5         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                           

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1         เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน      จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดยี   ความหมาย  องค์ประกอบของมัลตมิีเดีย 
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ข้อความ   เสียง  วิดีโอ  ลักษณะ  ประเภท  การพัฒนางานมัลตมิีเดีย และ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โปรแกรมส าเร็จที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดีย   เพื่อให้เกิดความรู้    
ความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างผลงานมัลติมีเดีย 
 

ผลการเรียนรู้     
     1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ 

2. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ 
3. ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างงานมัลติมีเดีย 
4. บอกหลักการพัฒนางานมัลติมีเดียได้ 
5. บอกประโยชน์งานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ 
6. ใช้หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์มัลตมิีเดียสร้างผลงานได้ 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู ้
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม    
   

รหัสวิชา ง23202  วิชาคอมพิวเตอร์  6         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี                                          

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2         เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์  พัฒนาเคร่ืองมอื  การประยุกต์ใช้งาน  คัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ 
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  จัดท าข้อเสนอโครงงาน  พัฒนาโครงงาน  จัดท ารายงานน าเสนองานเผยแพร่     
การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานที่เหมาะสม  ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างช้ินงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและน าความรู้
ไปใช้ในการสร้างผลงานมัลติมีเดีย  
 
ผลการเรียนรู้    

1. อธิบาย หลักการการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
2. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้เหมาะสมกับงาน 
3.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานได้เหมาะสม 
4. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือโครงงานอย่างมี จิตส านึกและรับผิดชอบ 
5. อธิบายระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู ้
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

อ11101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
อ12101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
อ13101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
อ14101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
อ15101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
อ16101 ภาษาอังกฤษ                                    จ านวน  80  ช่ัวโมง 
 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
รายวิชาวิชาพื้นฐาน 

อ21101 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ21102 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ22101 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ22102 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ23101 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
อ23102 ภาษาอังกฤษ                                      จ านวน 60 ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา อ11101  วิชาภาษาอังกฤษ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                             เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี     น้ าหนัก  1  หน่วย             
   
                ระบุตัวอักษรและเรียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  อ่านออกเสียง สะกดค า ปฏิบัติตามใช้
ค าสั่งง่ายๆ  เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆ พูดขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเร่ืองใกล้ตัว  พูดโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือ รวบรวมค าศัพท์ ตอบค าถาม
เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ 

เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเน้นการฟัง การพูด ส่ือสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเองเร่ืองที่
น่าสนใจใกล้ตัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ต 1.3  ป.1/1  
ต 2.1  ป.1/1, ป.1/3  
ต 2.2  ป.1/1  
ต 3.1  ป.1/1  
ต 4.1  ป.1/1  
ต 4.2  ป.1/1  
รวมทั้งหมด   15  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ12101  วิชาภาษาอังกฤษ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                             เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี    น้ าหนัก  1  หน่วย             
 
                ระบุตัวอักษรและเรียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย สะกดค า อ่านออกเสียงค าและ 
ประโยค ปฏิบัติตาม ใช้ค าสั่ง ค าขอร้องง่ายๆ  เลือกภาพได้ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง  
บอกความตอ้งการง่ายๆ พูดขอและให้ข้อมลูเกี่ยวกับตัวเองและเร่ืองใกล้ตัว  พูดโต้ตอบในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล หรือสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ตอบค าถามบทสนทนา นิทาน บอกช่ือ รวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
เทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเน้นการฟัง การพูด สื่อสาร
ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองที่น่าสนใจใกล้ตัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ต 1.3  ป.2/1  
ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
ต 2.2  ป.2/1  
ต 3.1  ป.2/1  
ต 4.1  ป.2/1  
ต 4.2  ป.2/1  
รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ13101  วิชาภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                            เวลา 40 ชั่วโมง/ป ี   น้ าหนัก  1  หน่วย 
 
                บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค าและประโยคถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม ใช้ค าสั่ง ค า
ขอร้องง่ายๆ  เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมายของค า กลุ่มค า และประโยคที่ฟัง  บอกความ
ต้องการง่ายๆ ความรู้สึก พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และเร่ืองใกล้ตัว  พูดโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล หรือสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบค าถามจากประโยค บทสนทนา นิทานที่ฟังหรืออ่าน บอกช่ือ 
รวบรวม จัดหมวดหมู่ค าศัพท์เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว  บุคคล สัตว์ ส่ิงของ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาล วัน
ส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาเพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเน้นการฟัง การ
พูด สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง เร่ืองที่น่าสนใจใกล้ตัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
 
รหัสตัวชี้วัด   
ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2  
ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2   
ต 2.2  ป.3/1, ป.3/2  
ต 3.1  ป.3/1, ป.3/2 
ต 4.1  ป.3/1  
ต 4.2  ป.3/1  
รวมทั้งหมด   19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                               เวลา 80 ชั่วโมง/ป ี   น้ าหนัก  2  หน่วย             
 
                บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค และขอ้ความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย สะกดค า อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยคและข้อความง่ายๆถกูต้องตามหลักการอา่น ปฏิบัติตาม ใช้
ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตง่ายๆ  เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย หรือวาดภาพได้ตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ 
แสดงความคิดเห็น ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว เร่ืองใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ  ฟัง พูด อ่าน
และเขียน ในการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือสถานการณ์ง่าย  ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศกึษาพร้อมทั้ง
ท าท่าทางประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตอบค าถามจากประโยคบท
สนทนา นิทานที่ฟังหรืออ่าน เทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา บอกความ
เหมือน หรือความแตกต่างของเทศกาล งานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศใน
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และน าเสนอเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้น
การฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองสนใจใกล้ตัว และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด   
ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ต 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
ต 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ต 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
ต 2.2  ป.4/1, ป.4/2 
ต 3.1  ป.4/1  
ต 4.1  ป.4/1  
ต 4.2  ป.4/1 
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ15101  วิชาภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                 เวลา 80 ชัว่โมง/ป ี   น้ าหนัก  2  หน่วย                 

                บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตาม ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนญุาตและค าแนะน า
ง่ายๆ   ระบุ/วาด/เขียนภาพ สัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย แผนภูมิและแผนผังแสดงข้อมูลต่างๆ ตรงตามความหมาย
ของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
เร่ืองใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  ฟัง พูด อ่านในการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือ
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาพร้อมทั้งใช้ถ้อยค า น้ าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน เร่ืองส้ัน บอกความส าคญัความเหมือนหรือความแตกต่างของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมลู และ
น าเสนอเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสาร
ตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองสนใจใกล้ตัว และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2 
ต 3.1  ป.5/1 
ต 4.1  ป.5/1  
ต 4.2  ป.5/1  
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ16101  วิชาภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                              เวลา  80  ชั่วโมง/ป ี น้ าหนัก  2  หน่วย                   

                บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน
และบทกลอนสั้นๆถกูต้องตามหลักการอา่น ปฏบิัติตาม ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาตและค าแนะน าต่างๆ   
เลือก ระบุหรือเขียนภาพ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย แผนภูมิและแผนผังแสดงข้อมูลต่างๆ ตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น  
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว 
เร่ืองใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ  ฟัง พูด อ่านในการส่ือสารระหว่างบุคคล หรือ
สถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาพร้อมทั้งใช้ถ้อยค า น้ าเสียง กริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา นิทาน เร่ืองส้ัน ให้ข้อมูล/เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
และน าเสนอเกี่ยวกับกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นด้วยทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน 
สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และเร่ืองสนใจใกล้ตัว และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา  และ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
ต 1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3  
ต 2.2  ป.6/1, ป.6/2 
ต 3.1  ป.6/1  
ต 4.1  ป.6/1  
ต 4.2  ป.6/1  
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ21101  วิชาภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน             จ านวน  1.5  หน่วยกิต      
 
 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  กิริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ความส าคัญ ส่ือที่ไม่เป็น
ความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภทส่ิงพิมพ์  ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์  บทสนทนา  
เพลง  นิทาน  บทความสั้น ๆ  ที่อ่านและฟังในเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  อาหาร เคร่ืองดื่ม  การซื้อขาย  
สุขภาพ  ลมฟ้าอากาศ  ออกเสียงค า วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ  ตามหลักการออกเสียง สนทนา  
แลกเปลี่ยนข้อมลู  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ  
แสดงความรู้สึก  ด้วยการใช้ค าศัพท์  ส านวนภาษาที่ใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  พูดและเขียนบรรยาย   

สรุปใจความส าคัญ  เกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  เข้าใจมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บรรยายความเป็นมาของวันส าคัญ เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษา  
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการส่ือสารการ
แสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3  
ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
ต 3.1  ม.1/1  
ต 4.1  ม.1/1  
ต 4.2  ม.1/1  
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ21102  วิชาภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน            จ านวน  1.5  หน่วยกิต     
  

 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจงง่าย ๆ  ระบุหัวข้อ  ใจความส าคัญ  ตีความ
และถ่ายโอนสื่อทีไ่ม่เป็นความเรียง  ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  ป้าย  สัญลักษณ์  และที่เป็นความเรียงประเภท
สิ่งพิมพ์  ฉลากสินค้า  ฉลากยา  โฆษณา  เว็บไซต์  บทสนทนา  เพลง  นิทาน  เร่ืองส้ันง่าย ๆ ที่อ่านและฟังใน
เร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  อาหาร เครื่องดื่ม  การซื้อขาย  สุขภาพ  นันทนาการ  การศึกษา  อาชีพ   
ลมฟ้าอากาศ  สิ่งแวดล้อม  ออกเสียงค า  วลี  ประโยค  บทสนทนา  บทอ่านสั้น ๆ  บทร้อยกรองส้ัน ๆตาม
หลักการออกเสียง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  แสดงความต้องการ   
ขอตอบรับ  ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็นด้วยการใช้ค าศัพท์  ส านวนภาษาที่ใช้ใน
การส่ือสารระหว่างบุคคล  พูดและเขียนบรรยาย  สรุปใจความส าคัญ  แสดงความคิดเห็นโดยให้เหตุผลสั้น ๆ  
เกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ส่ิงแวดล้อม  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะในการส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการคิดและการ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รหัสตัวชี้วัด   
ต 1.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ต 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
ต 1.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต 2.2  ม.1/1, ม.1/2 
ต 3.1  ม.1/1  
ต 4.1  ม.1/1  
ต 4.2  ม.1/1  
รวมทั้งหมด   20  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ22101  วิชาภาษาอังกฤษ                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                จ านวน  1.5 หน่วยกิต    
 

 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจงง่าย ๆ  ระบุหัวข้อ  ใจความส าคัญ  สื่อ 
ที่ไม่เป็นความเรียง  ป้าย  สัญลักษณ์  และสื่อที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์  ฉลากสินค้า  โฆษณา  เว็บไซต์  
บทสนทนา  เพลง  นิทาน  บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  อาหาร เครื่องดื่ม  
การซ้ือขาย  สุขภาพ  ลมฟ้าอากาศ  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถกูต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลู  ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  แสดงความต้องการ   
ขอตอบรับ  ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  และให้เหตุผลประกอบ ด้วยการใช้
ค าศัพท์  ส านวนภาษาที่ใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  พูดและเขียนบรรยาย  สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของไทย  เพื่อให้เห็นเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด     
ต 1.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 
ต 1.2  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 
ต 1.3  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
ต 2.1  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 
ต 2.2  ม.2/1 ม.2/2 
ต 3.1  ม.2/1  
ต 4.1  ม.2/1  
ต 4.2  ม.2/1 ม.2/2 
รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ22102  วิชาภาษาอังกฤษ                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน           น้ าหนัก 1.5 หน่วยกิต    
 

 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จ าลอง  
สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลความรู้
สาขาวิชาต่าง ๆ  โดยปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าช้ีแจงง่าย ๆ  ระบุหัวข้อ  ใจความส าคัญ  สื่อที่ 
ไม่เป็นความเรียง  ป้าย  สัญลักษณ์  และสื่อที่เป็นความเรียงประเภทส่ิงพิมพ์  ฉลากสินค้า  โฆษณา  เว็บไซต์   
บทสนทนา  เพลง  นิทาน  บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  อาหาร เครื่องดื่ม  
การซ้ือขาย  สุขภาพ  ลมฟ้าอากาศ  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรองส้ัน ๆ ถกูต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลู  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  แสดงความต้องการ   
ขอ  ตอบรับ  ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น  และให้เหตุผลประกอบ ด้วยการใช้
ค าศัพท์  ส านวนภาษาที่ใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล  พูดและเขียนบรรยาย  สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ประสบการณ์  เข้าใจมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเป็นอยู่ของไทย  เพื่อให้เห็นเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด    
ต 1.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
ต 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
ต 1.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
ต 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ต 2.2  ม.2/1, ม.2/2 
ต 3.1  ม.2/1  
ต 4.1  ม.2/1  
ต 4.2  ม.2/1, ม.2/2 
รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  อ23101  วิชาภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1             เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน           จ านวน  1.5  หน่วยกิต    
 

 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และท่าทาง  ส่ือสารตามมารยาทสังคม  ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการเรียน  การปฏิบัติงาน  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมลูความช่วยเหลือ  และบริการผู้อื่น  
ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง  ค า  วลี  ใช้ประโยคค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าอธิบาย  อ่าน
ข้อความที่ซับซ้อน  ขอ้มูล  บทอ่าน  เร่ืองราวส้ัน ๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ในเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สุขภาพ การศึกษาประวัติศาสตร์  
และอื่น ๆ แล้วถ่ายโอนเป็นถอ้ยค าของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นความต้องการ  ความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  บทกวี  บทเพลง  บทละครส้ัน ๆ เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชวิีตประจ าวัน ท้องถิ่นและสังคมประสบการณ์  การศึกษา  การท างาน  เทคโนโลยี  งานประเพณี  วันส าคัญ
ของชาติ  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  เพื่อเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  สามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
ต 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ต 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต 1.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ต 2.2  ม.3/1, ม.3/2 
ต 3.1  ม.3/1  
ต 4.1  ม.3/1  
ต 4.2  ม.3/1, ม.3/2 
รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา อ23102  วิชาภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2          เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                จ านวน  1.5  หน่วยกิต   
 
 ใช้ภาษา  น้ าเสียง  และท่าทาง  ส่ือสารตามมารยาทสังคม  ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการเรียน  การปฏิบัติงาน  การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมลูความช่วยเหลือ  และบริการผู้อื่น  
ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง  ค า  วลี  ใช้ประโยคค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าอธิบาย   
อ่านขอ้ความที่ซับซ้อน  ขอ้มูล  บทอา่น  เร่ืองราวส้ัน ๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ในเร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สุขภาพ การศึกษาประวัติศาสตร์  
และอื่น ๆ แล้วถ่ายโอนเป็นถอ้ยค าของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นความต้องการ  ความรู้สึก
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  บทกวี  บทเพลง  บทละครส้ัน ๆ เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  ท้องถิ่นและสังคม  ประสบการณ์  การศึกษา  การท างาน  เทคโนโลยี  งานประเพณี   
วันส าคัญของชาติ  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมเจ้าของภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรม  สามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  และเช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น มีความสามารถในการคิดและการแก้ปญัหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมทีักษะชีวิต   
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
รหัสตัวชี้วัด  
ต 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
ต 1.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
ต 1.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
ต 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
ต 2.2  ม.3/1, ม.3/2 
ต 3.1  ม.3/1  
ต 4.1  ม.3/1  
ต 4.2  ม.3/1, ม.3/2 
รวมทั้งหมด   21  ตัวชี้วัด 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  พุทธศักราช  2553 มุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ อย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้  ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์
ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกป้ัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  พุทธศักราช  2553 ประกอบด้วย
กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี ้

 

1. กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  

คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)  
20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 

แนวการจัดกิจกรรม 
1.  ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 

การก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
2. ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียน

รายบุคคล หรือการส ารวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เพื่อน าไปก าหนดเป้าหมายและ
สาระของกิจกรรมแนะแนว 

3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคมให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ครู
และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
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4. ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว โดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี/ระดับมัธยมศึกษา
จัดเป็นรายภาค เมื่อก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ละด้านแล้ว จะต้องระบุว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวใน
ด้านใด จ านวนกี่ช่ัวโมง พร้อมทั้งจะต้องก าหนดรายละเอียดของแต่ละด้านให้ชัดเจนว่าควรมีเร่ืองอะไรบ้าง 
เพื่อจะได้จัดท าเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อยต่อไป 

5. การจัดท ารายละเอียดของแต่ละแผนการปฏิบตัิกิจกรรม เร่ิมตั้งแต่การก าหนดชื่อกิจกรรม 
จุดประสงค์ เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 

6. จัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 
 
   2.  กิจกรรมนักเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน 
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุม่ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและทอ้งถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด  
     2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ 
ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ 

ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้
เป็นปัญหาต่อสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย  

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  40 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) 20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)  

แนวการจัดกิจกรรมลกูเสอื เนตรนารี 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method)   

ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
  1. ค าปฎิญาณและกฎ ถอืเป็นหลักเกณฑ์ที่ลกูเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือ กฎของลูกเสือมไีว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ "ห้าม" ท า  หรือ "บังคับให้" ท า แต่ถ้า 
"ท า" ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ ฯลฯ 
 2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ของผลงานอยู่ที่ 
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การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
 3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกัน
และกัน การแบ่งหน้าความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตย
เบื้องต้น 
 4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี  ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์  
ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ   ในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือ
แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคัญอันดับหนึ่งในกจิกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท 
ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างย่ิงในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่าย
พักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาด
สิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 6. ความก้าวหน้าในการเข้ารว่มกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้าและ
ดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะท าและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับ
ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูง
ใจที่ดี 

7. การสนับสนุนโดยผูใ้หญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ช้ีแนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้เขาเกิด 
ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป  ทัง้คู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้
ผู้ใหญ่ช่วยช้ีน า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนา   อย่างถูกต้องและดีที่สุด  
จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
 
          2.2 กิจกรรมชุมนุม/ ชมรม  

กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกนัจัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ชมรม 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา (ระดัประถมศึกษา)  
12  ช่ัวโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและ

สภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
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1. สถานศึกษาสามารถบริหารการจัดการให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย  ทั้งรูปแบบภายใน
หรือภายนอกห้องเรียนและระยะเวลาการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน กิจกรรมระยะเวลา 
1 ปีการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว่า 1 ปีการศึกษา 

2. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุม หรือชมรมอยู่แล้ว สถานศึกษาควรส ารวจความสนใจของ
ผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 

3. กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให้ผู้เรียนร่วมกันจัดต้ังชุมนุม ชมรม และ
เชิญครูเป็นที่ปรึกษา โดยร่วมกันด าเนินกิจกกรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฎิบัติ ที่สถานศึกษาก าหนด 

4. ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม  
5. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  

 
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของ
ผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา  มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณปรเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ะโยชน์ 10 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
(ระดับประถมศึกษา)  15 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) 

แนวการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจ และวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตามแผน ร่วมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนเอง  
โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรม
ได้ดังนี ้

1.1  จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน   
1.2  จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน   

2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนน าเสนอการจัด
กิจกรรมต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม ซ่ึงมีระยะเวลา
เร่ิมต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 

 



 
 

221 

2.1  จัดกิจกรรมในโรงเรียน   
2.2  จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน   

3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยผู้เรียนสามารถ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี ้
                  3.1  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน   
                 3.2  ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน   
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti – Corruption  Education ) มาใช้ในสถานศึกษา 

1.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   การจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งกิจกรรมที่น าหลักสูตร

ต้านทุจริตไปจัดได้แก่ 
1.1  กิจกรรมแนะแนว หน่วยการเรียนรู้ที่น าไปจัดในกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ระดับช้ันปฐมวัยจนถึง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2   กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี หน่วยการเรียนรู้ที่น าไปจัดในกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่  1 -  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  หน่วยการเรียนรู้ที่น าไปจัดในกิจกรรมแนะแนวตั้ง
แต่ระดับประถมศึกษาปีที่  1 -  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรโรงเรียน 
วัดเสาธงกลาง  จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้  
สมรรถนะส าคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  เป็นเป้าหมายส าหรับพันนาเดกกและเยาวนน 
 ในการพันนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนต้องคัดสรรกระบวนการเรียนรู้  
จัดการเรียนรู้ โดยน่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พันนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  

1. หลักการจัดการเรยีนรู ้

    การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนร ้สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลัก
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  เน่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพันนาตนเองได้  ยึดประโยนน์ที่เกิด
กับผู้เรียน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพันนาตามธรรมนาติและเตกมตาม
ศักยภาพ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพันนาการทางสมอง  เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้
และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู ้
       การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เป็นเคร่ืองมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน  อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผนิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้                      
จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพันนาลกัษณะนิสัย 

     กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พันนา 
เพราะจะสามารถน่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอน 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถเลือกใน้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
        ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวน้ีวัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรีย แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใน้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้พันนาเตกมตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
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4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
     การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควร
มีบทบาท ดังนี้ 

4.1 บทบาทของผู้สอน 
  4.1.1  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมลูมาใน้ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้  ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

4.1.2  ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ด้านความรู้และทักษะ 
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด  หลักการและความสัมพนัธ์  รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             4.1.3  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พันนาการทางสมอง  เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

4.1.4  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลน่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
4.1.5  จัดเตรียมและเลือกใน้สื่อให้เหมาะสมกับกจิกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใน้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.1.6  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมนาติของวินาและระดับพันนาการของผู้เรียน  
4.1.7  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใน้ในการซ่อมเสริมและพันนาผู้เรียน รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
4.2  บทบาทของผู้เรียน 

4.2.1  ก าหนดเป้าหมาย   วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
4.2.2  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อความรู้          

ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ    
4.2.3  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใน้              

ในสถานการณ์ต่าง  ๆ   
4.2.4  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
4.2.5  ประเมินและพันนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้  ทักษะกระบวนการและคณุลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมนาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย                 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใน้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพันนาการ และ
ลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
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การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพันนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใน้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มอียู่รอบตัวเพื่อน ามาใน้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม
และสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง  เพื่อพันนาให้ผู้เรียน            
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรด าเนินการดังนี้   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในนุมนน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น  นุมนน  สังคมโลก 
 2.  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน   
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใน้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใน้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้อง          
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมนาติของสาระการเรียนรู้  และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ที่เลือกใน้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพันนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใน้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 

ในการจัดท า การเลือกใน้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ที่ใน้ในสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เน่น ความสอดคลอ้งกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมยั  
ไม่กระทบความมั่นคงของนาติ ไม่ขัดตอ่ศีลธรรม  มีการใน้ภาษาที่ถูกต้อง  รูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจ
ง่าย  และน่าสนใจ   
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพันนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพันนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเรกจนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพันนาและประเมินตามตัวน้ีวัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับนั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับนาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพันนาคุณภาพผู้เรียนโดยใน้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพันนาการ 
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ความก้าวหน้า และความส าเรกจทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยนน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการพันนาและเรียนรู้อย่างเตกมตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนร ู้แบ่งออกเป็นู4 ระดับูได้แกู่ระดับช้ันเรียนูระดับสถานศึกษาู
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาูและระดับชาติููมีรายละเอียดูดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใน้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เน่น การซักถาม  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมินน้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใน้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส             
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน  ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวน้ีวัดให้มี     
การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับนั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพันนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากนอ้ยเพียงใด มีสิ่งที่ 
จะต้องได้รับการพันนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมลูให้ผู้สอนใน้ปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนด้วย  ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวน้ีวัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล      
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์และกิจกรรมพันนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา  ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีจุดพันนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับนาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพันนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง
และนุมนน   

 3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใน้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพันนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ตามภาระความรับผิดนอบ  สามารถด าเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นที่
การศึกษาหรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการด าเนินการจัดสอบ  นอกจากนี้ยังไดจ้าก
การตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับนาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน           
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ในนั้นประถมศึกษาปีที่  3  น้ันประถมศึกษาปีที่  6  น้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้ารับการประเมิน ผลจาก   
การประเมินใน้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใน้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนนุการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น  เป็นประโยนน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพันนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดนอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
น่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พันนาเตกมตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ  ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป   
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา  
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา        
ในการด าเนินการน่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป ิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพันนาและประสบ
ความส าเรกจในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดนอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เปน็
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน  
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เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 1.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรโรงเรียนวัดเสาธงกลางก าหนด  
 1.2  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
                         1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด 

           1.4   ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 1.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
 2.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    2.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนด  
          2.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
          2.3  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ 
การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด 
          2.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
          2.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่โรงเรียนก าหนด 
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ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี ้

การตัดสิน การให้ระดับผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน 
      1.  การตัดสินผลการเรียน 

  ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
คณุลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น  ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
เป็นหลักและต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่องในแต่ละภาคเรียน  รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  1.1  ระดับประถมศึกษา 
              1.1.1  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชา
นั้น ๆ 

            1.1.2  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและแต่ละตัวช้ีวัดต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

     1.1.3  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
           1.1.4  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมผีลการประเมินผ่านตามเกณฑก์ารตัดสิน 

“ผ่าน” ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1.2  ระดับมัธยมศึกษา 
             1.2.1  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             1.2.2  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและแต่ละตัวช้ีวัดต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  
             1.2.3  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
       1.2.4  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑก์ารตัดสิน 

“ผ่าน” ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน
ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น  โรงเรียนอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2.  การให้ระดับผลการเรยีน 

                     2.1 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ในการตัดสินเพื่อให้
ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่านและไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

                    2.2 ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
การประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  ผ่านและไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

3.   การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนให้รายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 การตัดสินเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  การตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้ด าเนินดังนี้ 
 1.  โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลมุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรและจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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 3.  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา 
 4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน                       
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน
ทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา 
และระดับช้ันของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเช่ือถือได้ 
 5  การประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ตัดสินผลการเรียน 
 6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียนและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
 8. ให้โรงเรียนจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้             
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

 1.   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดใน       
หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  
โดยท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการ
และความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ซึ่งผู้สอน
ต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมิน     
การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ไปใช้ในการประเมินผล  
การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่าง ๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างปี/
ภาค  มากกว่าการประเมินปลายปี/ภาค   
 2.   การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน   
การฟัง การดูและการรับรู้  จากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง  แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเร่ืองต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้น
ด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมคีุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ 
และทักษะในการเขียนที่มีส านวนภาษาถกูต้อง  มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้าง
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ความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับช้ัน  การประเมินการอา่น     
คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อน     
ช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  
 3.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 และตามที่โรงเรียนก าหนดเพิ่มเติม เป็นการประเมินรายคุณลักษณะแล้วรวบรวมผล
การประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามาพิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมิน   
การเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ   
 4.   การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์
และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมลูประเมิน      
การเลื่อน ช้ันเรียนและการจบการศึกษาระดับต่างๆ   

การให้ระดับผลการเรียน 

  1.  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ
ดังนี้ 
  4 หมายถึง  ผลการเรียนดีเย่ียม    (80 – 100 คะแนน) 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก   (75 – 79 คะแนน) 
  3 หมายถึง  ผลการเรียนดี   (70 – 74 คะแนน) 
  2.5 หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี  (65 – 69 คะแนน) 
  2 หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ  (60 – 64 คะแนน) 
  1.5 หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้  (55 – 59 คะแนน) 
  1 หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (50 – 54 คะแนน) 
  0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า (0 – 49 คะแนน) 

2.   การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  
กรณีที่ผ่าน  ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

ในการสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา  
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และมีความหมายของแต่ระดับดังนี้ 

ดีเยี่ยม   หมายถึง    มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง    มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 



 
 

 

232 

ผ่าน หมายถึง    มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ   แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน  หมายถึง    ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
หรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีขอ้บกพร่องบางประการ 

3.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน   
กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

ในสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลกัษณะเพื่อการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษา  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และมีความหมายของแต่ระดับดังนี้  

ดีเยี่ยม   หมายถึง    ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย  และน าไปใช้ใน 
 ชีวิตประจ าวัน  เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผล 
 การประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน 5-8 คุณลักษณะ  และไมม่ีคุณลักษณะใด 
 ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับด ี
ดี หมายถึง    ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์เพื่อให้เป็นการยอมรับของ 
  สังคม  โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน 1 – 4  คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม จ านวน  4  คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่านหรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน  5-8  คุณลักษณะและไมม่ี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ผ่าน หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนด   
  โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน  5-8  คุณลักษณะและไม่มี
คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จ านวน  4  คุณลกัษณะและไม่มีคณุลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน  หมายถึง    ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียน  
        ก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินไม่ผ่าน  ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ 
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4.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
ให้ตัวอักษรแสดงผลการประเมินดังนี้ 
 “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
      ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80   
      ปฏิบัติกิจกรรมมีผลงานไม่เป็นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มี  3 ลักษณะคือ 

1) กิจกรรมแนะแนว 
2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โดยผู้เรียนเลือกอย่างใด    
อย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม 

(2) กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  1 กิจกรรม 
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

การเล่ือนชั้น  การสอนซ่อมเสริม  การซ้้าชั้น และการเปล่ียนผลการเรียน 

     ระดับประถมศึกษา    
  1.  การเลื่อนชั้น  โรงเรียนด าเนินการดังนี้ได้ดังนี้ 
   1.1  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 1.2  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐาน 
   1.3  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนดในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่โรงเรียนก าหนด 
 อนึ่ง  ในกรณีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ  โรงเรียนอาจให้
โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา  โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนและผู้แทนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้
ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ  ต่อไปนี้ 

1. มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
เกณฑ์ดีเย่ียม 

2. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นสูงขึ้น 
3. ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีที่เรียนปัจจุบันและความรู้ 
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ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีที่จะเลื่อนชั้น 
 การอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้  1  ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับ       
ความยินยอมจากผู้เรียนและผู้ปกครอง  และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2               
ของปีการศึกษานั้น 
 ส าหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ให้โรงเรียน
ด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเฉพาะความพิการ  หาแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาผู้เรียน 
   2.   การสอนซ่อมเสริม  โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
   2.1  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด  
การสอนซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน   
   2.2  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ  
หรือเจตคติ / คุณลักษณะ  ที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
   2.3  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดการสอนซ่อมเสริม
ก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
   2.4  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของโรงเรียน 
  3.   การเรียนซ้้าชั้น  โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
   ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียน            
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  โรงเรียนอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะ
และความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑก์ารอนมุัติเลื่อนชั้น  โรงเรียนควรจัดให้เรียนซ้ าช้ัน  ทั้งนี้ 
โรงเรียนอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้  หากพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย    
แต่มีคุณสมบัติตามขอ้อืน่ ๆ ครบถ้วน 
   2)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานและตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียน
ก าหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้นและมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่น ๆ ครบถ้วน 
   3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับผ่าน  
 ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ าช้ัน  โรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของ
การเรียนซ้ าชั้น 
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ระดับมัธยมศึกษา 

 1.  การเลื่อนชั้น 
 การพิจารณาเลื่อนชั้น  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซอ่มเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
        เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1 รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนในระดับผ่านตาม 
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมนิในระดับ ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.3 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ควรต่ ากว่า 1.00 
ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับ 

การแก้ไขในภาคเรียนต่อไป 

 2.  การสอนซ่อมเสริม  

          การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  การสอนซ่อมเสริม
สามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น ควรจัด 
การสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 

2.2  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะที่ก าหนด
ไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน 

2.3  ผู้เรียนที่ได้รับผลการเรียน “ 0 ”  ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
2.4  กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน 

     3.  การเรียนซ้้าชั้น 
         ผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาอยู่ในระดับไม่ผ่านจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ซ้ าช้ันได้ ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ  การซ้ าชั้น มี 2 ลักษณะ คือ  

3.1  ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า 
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

3.2  ผู้เรียนมีผลการเรียน 0,ร,มส เกินคร่ึงหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
นั้น 
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 ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณา  หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียน
ใหม่แทน  หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนในการแก้ไขผลการเรียน 
 

   4.  การเปลี่ยนแปลงผลการเรียน 
                      4.1  การเปลี่ยนผลการเรยีน “ 0 ” 
              โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียน/ตัวช้ีวัด  ที่ผู้เรียนสอบ 
ไม่ผ่านกอ่น  แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลา             
ทีโ่รงเรียนก าหนด  ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน        
ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
  ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้ผลการเรียน “ 0 ” อีกให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
                4.1.2   ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
                4.1.2   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ทั้งนี้ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของโรงเรียน 
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
 4.2.  การเปลี่ยนผลการเรียน “ ร ”  ให้ด าเนินการดังนี้ 
              ให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ไข “ ร ” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ให้ได้ผล 
การเรียนตามปกติ ( ตั้งแต่ 0 - 4 ) 
               ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ ร ” ให้ผู้สอนน าขอ้มูลทีม่ีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้น 
มีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “ ร ” ออกไปอกีไม่เกนิ 1 ภาคเรียน 
ทั้งนีต้้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วหากผลการเรียนเป็น “ 0 ”  
ให้ด าเนินแก้ไขตามหลักเกณฑ ์
 4.3.  การเปลี่ยนแปลงผลการเรียน “ มส ”    มี  2 กรณี ดังนี้  
                     4.3.1  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มส ” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด  โรงเรียนจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริมหรือ
ใช้เวลาว่าง  หรือใช้วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชา
นั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ  ผลการแก้ “ มส ” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “ 1 ”  
การแก้ “ มส ” กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “ มส ” 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยาย
เวลาการแก้ “ มส ” ออกไปอีกไม่เกิน  1 ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
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                      4.3.1.1  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
    4.3.1.2  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ า
หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
 4.3.2  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา
เรียนทั้งหมด  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
                       4.3.2.1 ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
    4.3.2.1  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ า
หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
 ในกรณีเปลี่ยนรายวิชาใหม่ให้หมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
 การเรียนซ้ ารายวิชาหากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  2 ครั้งแล้วไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนในการจัดให้เรียนซ้ า
ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  เป็นต้น 
 ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “ 0 ” “ ร ” “ มส ” ให้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนการศึกษาถัดไป 

 4.4   การเปลี่ยนแปลงผลการเรียน “ มผ ” 
               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ 
               4.1   กิจกรรมแนะแนว 
               4.2   กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โดยผู้เรียนเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  1 กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
หรือชมรมอีก  1  กิจกรรรม 
               4.3   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธรารณประโยชน์ 
  ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ มผ ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ไดท้ าจนครบถ้วน  แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “ มผ ” 
เป็น “ ผ ” ได้ ทั้งนี้การด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน  1  ภาคเรียน แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษานั้น 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากโรงเรียนได้ในกรณีต่าง ๆ 
ได้แก่  การย้ายโรงเรียน  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การละทิ้งการศึกษาและขอกลับเข้า
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รับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  เช่น  สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การศึกษาโดยครอบครัว  เป็นต้น  
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   
ที่โรงเรียนรับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษา
ต่อเนื่อง  ในโรงเรียนที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยโรงเรียนที่รับการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา  จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้  ความสามารถของนกัเรียน
ในด้านต่าง ๆ  
 2.  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 3.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง 
 4.  ในกรณีมีเหตุผลจ าเป็นระหว่างเรียน  นักเรียนสามารถแจ้งความจ านงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน
โรงเรียน/สถานประกอบการอืน่  แล้วน ามาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 
 5.  การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจ านวน    
ไม่นอ้ยกว่า  3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน 
 6.  การเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มี
ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
มาเทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  6.2  กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้าม)ี  
โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
  6.3  กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ให้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบช้ันการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญทีบ่ันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกา้หนด 
        1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) 
จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6)  หรือ 
เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี (ปพ.1) 
        1.2  ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธ์ิของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) 
        1.3  แบบรายงานผู้ส้าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ 
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.3) 

2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก้าหนด  
     เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคญั 

เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

2.1  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.4) 
2.2  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 

            2.3  แบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
            2.4  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.7) 



 
ค ำสั่งโรงเรียนวดัเสำธงกลำง 

ที่  25 / 2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................. 
ตามที่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกตอ้ง  บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ  จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท า
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 
 1. นางนิรมล      บุญสีลา  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ประธาน 
 2. นางสาวนฤมล  ลาภประสพ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย  
มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 1. นายประสิทธ์ิ   หะขุนด ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ประธาน 
 2. นายสุวรรณ     ด้วงสุข  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวณฐมน  ก าลังมาก ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   เลขานุการ 
 มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
 1. นายบุญธรรม   เจียงพรม ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ประธาน 
 2. นางสาวศิริพร  นาคเนนัย ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
 4. นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย  

6. นางสาวสุดารัตน์    เจริญบุตร ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   เลขานุการ 
 มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
 1. นางรุสญา   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ประธาน 
 2. นายสัมฤทธ์ิ    พาศรี  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
             3.  นางสาวภัทราวดี   ปัญญาหาร ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   เลขานุการ 
 มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 



 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและพลศึกษำ 
                1. นางสาวพรพรรณ    ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ประธาน 
                2. นายเกรียงไกร    วาปิเน ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
   3. นายสนิท    ภูจอมข า  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   เลขานุการ 
     มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นายสหเทพ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ประธาน 
   2.  ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์   ยืนยง  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  เลขานุการ 
     มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
   1. นางสาวทิพย์วรรณ   คุณสุทธ์ิ     ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ประธาน 
               2. นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ               ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ผู้ช่วย 
   3. นายเอกชัย   ค าทอง   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  เลขานุการ 
   มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
               1. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ประธาน 
               2.  นางสาวพัฒฆวลัธฐ์ กาญจนปาน ครูโรงเรียนวดัเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
               3.  นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  เลขานุการ 
               มีหน้าที่จัดท าหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   1. นางสาวมณีรัตน์   มหาสวัสดิ์         ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ประธาน 
               2. นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ               ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง   เลขานุการ 
  มีหน้าที่จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                                          สั่ง  ณ  วันที่  1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
  
                                                                                ลงช่ือ..................................................   
                  ( นายช านาญ   โพธ์ิเอม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

 
 
 
 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวดัเสำธงกลำง 

ที่  26 / 2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรโรงเรยีนวัดเสำธงกลำง 

.................................. 

  ด้วยโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551  เพื่อให้การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ดังนี้ 
 1. นายช านาญ    โพธ์ิเอม   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางนิรมล    บุญสีลา   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 3. นางสาวพรพรรณ   ศรีทอง  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 4. นายบุญธรรม   เจียงพรม  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 6. นายสัมฤทธ์ิ    พาศรี   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 7. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
              8. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 9. นายสหเทพ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 10. นางสาวทิพย์วรรณ   คุณสุทธ์ิ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
              11.  นายเกรียงไก   วาปิเน  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 12. นางศิริรัตน์   นิยะมานนท ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
             13.  นายเอกชัย    ค าทอง   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 

14. นายประสิทธ์ิ  หะขุนทด  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
15. นางสาวณฐมน  ก าลังมาก  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
16. นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
17. นายรัฐเขตต์  หิรัญ     ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 

 18. นายสนิท    ภูจอมข า   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 19. นางรุ่งเรือง  อินตรา   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 20 ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  ยืนยง  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 21. นางสาวนฤมล    ลาภประสพ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
  
              



              
              22. นางสาวกฤษฏารัตน์  บุญสีลา  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
              23. นายสุวรรณ   ด้วงสุข   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 24. นายธนากร    โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 25. นางสาวกันญา     พลลาภ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ 
 26.  นางสาวพัฒฆวลัธฐ์    กาญจนปาน ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการ  
 27. นางรุสญา   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง กรรมการและเลขานกุาร 
 
 มีหน้าที่บริหารหลักสูตรและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561  ให้เสร็จเรียบร้อย สามารถน ามาใช้ใน
การสอนได้ กอ่นเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 

   สั่ง   ณ  วันที่   1  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 
                                                                                    ลงช่ือ...........................................   
                  (  นายช านาญ    โพธ์ิเอม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 



คณะผู้จัดท ำ 

คณะท ำงำน 

 1. นายช านาญ     โพธ์ิเอม   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
 2. นางนิรมล    บุญสีลา   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 3. นายบุญธรรม   เจียงพรม  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 4. นางรุสญา  พลพิทักษ์   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 5. นายสหเทพ   พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 6. นางสาวมณีรัตน์   มหาสวัสดิ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 7. นางสาวพรพรรณ   ศรีทอง  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 8. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 9. นายสมัฤทธ์ิ  พาศรี   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 10. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 11. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
              12.  นายเกรียงไกร   วาปีเน  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
              13. นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
              14.  นายเอกชัย    ค าทอง   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
              15.  นายประสิทธ์ิ  หะขุนทด  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 16.  นางสาวณฐมน  ก าลังมาก  ครโูรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน  
 17.  นางสาวศิริพร   นาคเนนัย  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน  
 18. นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน  
 19. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 20. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน  
 21. นายสนิท    ภูจอมข า   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน  
 22. ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์  ยืนยง  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 23. นางสาวรุ่งเรือง  แสงสกุล  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 24. นางสาวนฤมล    ลาภประสพ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 25. นางสาวกฤษฏารัตน์  บุญสีลา  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
              26. นายสุวรรณ  ด้วงสุข   ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 27. นายธนากร    โชคเจริญนพคุณ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน
 28. นางสาวกันญา  พลลาภ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 
 29.  นางสาวพัฆวลัธฐ์  กาญจนปาน ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง คณะท างาน 

 



คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 1. นางนิรมล      บุญสีลา  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
 2. นายรัฐเขต     หิรัญ  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
 1. นายประสิทธ์ิ   หะขุนทด  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
 2. นางสาวณฐมน   ก าลังมาก ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 3. นายสุวรรณ    ด้วงสุข              ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
 1. นายบุญธรรม   เจียงพรม ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
 2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
              3. นางสาวกฤษฎารัตน์   บุญสีลา ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 

4. นางสาวกัลย์ชญา   ผารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอิสรา   บุญเต็ม  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  
 1. นางรุสญา  พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
 2. นายสัมฤทธ์ิ    พาศรี  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย  
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม
(ประวัติศำสตร์)  
 1. นางรุสญา  พลพิทักษ์  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
 2. นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย  
              3. นายสัมฤทธ์ิ   พาศรี  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
              4.  นางสาวนฤมล   ลาภประสพ    ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
                1. นางสาวพรพรรณ    ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
                2. นายเกรียงไกร   วาปิเน ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
   3. นายสนิท    ภูจอมข า  ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 



คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นายสหเทพ    พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
   2. ว่าที่ ร.ต.ด ารงศักดิ์   ยืนยง ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
   1. นางสาวทิพย์วรรณ   คุณสุทธ์ิ    ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
   2. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ    ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
   3. นายเอกชัย   ค าทอง    ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
               1. นางสาวมณีรัตน์   มหาสวัสดิ์      ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า  
               2. นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์       ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
               3. นางสาวพัฆวลัธฐ์   กาญจนปาน    ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย 
 

คณะผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์        ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  หัวหน้า 
   2. นางสาวรุ่งเรือง     แสงสกุล        ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ผู้ช่วย  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 


	0 ปกหน้า.pdf (p.1)
	2คำนำหลักสูตร53 แก้ไข.pdf (p.2)
	3ประกาศ.pdf (p.3)
	4สารบัญ.pdf (p.4)
	5หลักสูตรส่วนที่ 1บทนำ.pdf (p.5-9)
	6หลักสูตรส่วนที่ 2 โครงเวลา.pdf (p.10-18)
	7หลักสูตรส่วนที่ 3-1ไทย.pdf (p.19-43)
	8หลักสูตรส่วนที่ 3-2คณิต.pdf (p.44-68)
	9หลักสูตรส่ที่-3-3วิทย์แก้ไข.pdf (p.69-106)
	10หลักสูตรส่วนที่ 3-4 ฉบับปรับปรุง.pdf (p.107-127)
	11หลักสูตรส่วนที่3-5ประวัติศาสตร์.pdf (p.128-146)
	12หลักสูตรส่วนที่3-6สุข.pdf (p.147-161)
	13หลักสูตรส่วนที่ 3-7ศิลปะ.pdf (p.162-177)
	14หลักสูตรส่วนที่ 3-8งานอาชีพ.pdf (p.178-197)
	15หลักสูตรส่วนที่ 3-9อังกฤษ.pdf (p.198-210)
	16หลักสูตรส่วนที่3-9-1พัฒนาผู้เรียน.pdf (p.211-215)
	17หลักสูตรส่วนที่ 4.pdf (p.216-220)
	18หลักสูตรส่วนที่ 5.pdf (p.221-233)
	19หลักสูตรส่วนที่6.pdf (p.234-237)
	21คณะผู้จัดทำ แก้ไขปรับปรุง.pdf (p.238-241)

