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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ความนำ                ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา      ๒ 

- วิสัยทัศน์             ๔ 

- พันธกิจ                                                                                        ๔ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๕   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                          ๖ 

- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา      ๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา      ๘ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้         ๙ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ๓๕ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์      ๕๔ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๖๗ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ๙๗ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๑๕๙ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (ประวัติศาสตร์)           ๑๗๒ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ๑๘๕ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ๒๑๒ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ๒๒๕ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    ๒๔๒ 
- โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)   ๒๗๒ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ๒๙๑ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ๓๐๗ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ๓๔๔ 

 



 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง           หน้า 

- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ๓๖๑ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๓๘๓ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (ประวัติศาสตร์)           ๔๐๕ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ๔๒๒ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ๔๓๕ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ๔๕๖ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ๔๗๕ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    ๔๘๘ 
- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)   ๔๙๘ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          ๕๐๘ 

เกณฑ์การจบการศึกษา          ๕๖๑ 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ๕๗๒ 

 
 



ส่วนที่ ๑ 
ความนำ 

 
ความหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นแผน  หรือแนวทาง  หรือ
ข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิยา  ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และ
สติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อ
การแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  จึง
ประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสาระสำคัญ
ที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู ้และ
ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา  
เป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๕๑   (ฉบับ
ปรับปรุง  ๒๕๖๐)   
 
ความสำคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในการจัด
มวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน   ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมาย
ของการจัดการศึกษาแล้ว  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ท่ีพัฒนาขึ้นยังเป็น
หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางสำคัญท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดความ
สนุกสนานและความเพลิดเพลินในการเรียนรู ้เปรียบเสมือนเป็นวิธ ีสร้างกำลังใจ  และเร้าให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่ผู ้เร ียนให้มากที ่สุด  มีความรู้สูงสุด ผู ้เรียนทุกคนมีความเข้มแข็ง  ความสนใจ  มี
ประสบการณ์ และความมั่นใจเรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน  มีทักษะในการอ่านออกเขียน
ได้  คิดเลขเป็น  รู ้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื ่อสาร  ส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น  และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
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 ๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคม  และวัฒนธรรม  พัฒนาหลักการในการจำแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธาใน
ความเชื่อของตน  ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรยีน  
และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น   มีความเสมอภาค  
พัฒนาความตระหนัก  เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนดำรงชีวิตอยู่  ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับส่วนตน  ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก  สร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาได้
พัฒนาขึ้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยยึดองค์ประกอบหลัก
สำคัญ ๓  ส่วนคือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และสาระสำคัญท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔  ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสตูร  
ดังนี้ 
๑.  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    สำหรับจัดการศึกษา 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดระดับการศึกษาเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา        
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑–๖)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๓)  
 ๒.  มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับให้
ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  โดยกำหนดให้ 
     ๒.๑  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้  และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
  ๒.๒  มีสาระการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์  ศักยภาพการคิดและการทำงาน  
ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ 
  ๒.๓  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ความต้องการของผู้เรียน  และบริบทของ
สถานศึกษา 
     ๒.๓  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ 
  ๒.๔  มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพื่อ
เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้  และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน  สังคม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ๓.  มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เป็นหลักสูตรที ่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี ่ยวกั บ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการกำหนด
มาตรฐานไว้ดังนี้ 
     ๓.๑  มาตรฐานหลักสูตร  เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา         
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับและสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางใน
การกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 
    ๓.๒  มีตัวชี้วัดช้ันปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับช้ันซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้
ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
     ๓.๓  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา  คือมุ่งให้ผู ้เรียน มี
ความรู้  ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีคุณลักษณะท่ีจำเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ 
การเอื้อเฟื้อ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการ
ทำงานตามลำพังการแข่งขัน การรู้จักพอและการร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการฝึกฝนทักษะเฉพาะทางและ
การบูรณาการในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม 

๔.  มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ี 
สถานศึกษาจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐) เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้
หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 ๕. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 
 
 
คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

“เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  โรงเรียน เป็นสถานศึกษาชั้นนำยุคใหม่ (Leading School) ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้  ICT ท่ี
ทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา (Mini  
English Program)  การเรียนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การ
เรียนการสอนท่ีเน้นกีฬา งานอาชีพในยุค EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมท้ังการ
จัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และ
วิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   ตามศักยภาพของผู้เรียน 

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
  3. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4.  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์
 1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.  การพัฒนาหลักสูตร 
  4. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
  6. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

  3. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 



5 
 
  4.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการที่สำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด   การ
เรียนรู้ 
 ๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  
 เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในวิถีชีว ิตและ  
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช   
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 



6 
 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู ้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ นต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ดังนี้   
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน    
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๒ 40 
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 

ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



24 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



25 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
 
 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 



30 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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หน่วยการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ใบโบก  ใบบัว ท ๓.๑ ป. ๑/๑ , ท ๔.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๒ ภูผา ท ๑.๑ ป. ๑/๗, ป. ๑/๘ ๑๐ ๕ 
๓ เพื่อนกัน ท ๑.๑ ป. ๑/๗ , ท ๓.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๔ ตามหา ท ๑.๑ ป. ๑/๖ , ท ๓.๑ ป. ๑/๓ ๑๐ ๕ 
๕ ไปโรงเรียน ท ๒.๑ ป. ๑/๓ ๑๐ ๕ 
๖ โรงเรียนลูกช้าง ท ๔.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๗ เพื่อนรักเพื่อนเล่น ท ๔.๑ ป. ๑/๒ ๑๐ ๕ 
๘ พูดเพราะ ท ๕.๑ ป. ๑/๑   ๑๐ ๕ 
๙ เกือบไป ท ๒.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 

๑๐ เพื่อนรู้ใจ ท ๑.๑ ป. ๑/๒ , ท ๔.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ ช้างน้อยน่ารัก ท ๑.๑ ป. ๑/๒, ป. ๑/๔ ๑๐ ๕ 
๑๒ วันสงกรานต์ของไทย 

 
ท ๑.๑ ป. ๑/๓ 
ท ๔.๑ ป. ๑/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๓ เจ้าเนื้ออ่อนเอย ท ๕.๑ ป. ๑/๑ ๑๐ ๕ 
๑๔ มาเล่นกันไหม ท ๒.๑ ป. ๑/๑ 

ท ๔.๑ ป. ๑/๓ 
๑๐ ๕ 

๑๕ ของเธอ  ของฉัน ท ๑.๑ ป. ๑/๓ 
ท ๓.๑ ป. ๑/๕ 

๑๐ ๕ 

๑๖ ฝนตกแดดออก ท ๑.๑ ป. ๑/๕ ๑๐ ๕ 
๑๗ เรารักเมืองไทย ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 

ท ๓.๑ ป. ๑/๓ 
๑๐ ๕ 

๑๘ ต้ังไข่ล้ม  ต้มไข่กิน ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ท ๒.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

๑๙ แมวเหมียว ท ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ท ๕.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

๒๐ กระต่ายกับเต่า ท ๑.๑ ป. ๑/๔ 
ท ๒.๑ ป. ๑/๒ 

๑๐ ๕ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒   
รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ น้ำใส ท๑.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  

ท๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
๑๖ ๕ 

๒ ใจหาย ท๑.๑  ป.๒/๔,ป.๒/๕ ๒๐ ๑๐ 
๓ ครัวป่า ท๒.๑ ป.๒/๒ 

ท๓.๑  ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
๑๘ ๑๐ 

๔ กลัวทำไม ท๔.๑  ป.๒/๒ 
ท๕.๑  ป.๒/๑ 

๑๖ ๕ 

๕ ชีวิตใหม่ ท๑.๑ ป.๒/๕ , ป.๒/๖ ๑๖ ๑๐ 
๖ มีน้ำใจ ท๑.๑ ป.๒/๗ 

ท๒.๑ ป.๒/๔ 
๑๗ ๑๐ 

๗ นักคิดสมองใส ท๓.๑  ป.๒/๕ , ป.๒/๖ 
ท๔.๑  ป.๒/๓ 

๑๔ ๕ 

๘ โลกร้อน ท๓.๑  ป.๒/๔  
ท๔.๑  ป.๒/๔ 
ท๕.๑  ป.๒/๒ 

๑๘ ๑๐ 

๙ รักพ่อ  รักแม่ 
ครอบครัวพอเพียง 

ท๑.๑  ป.๒/๓ 
ท๒.๑ ป.๒/๓ 

๑๔ ๕ 

๑๐ เข็ดแล้ว ท๑.๑  ป.๒/๘ 
ท๒.๑ ป.๒/๑ 

๑๕ 
 

๑๐ 

๑๑ เด็กดี ท๓.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๗ ๑๘ ๑๐ 
๑๒ ชาติของเรา ท๔.๑  ป.๒/๕ 

ท๕.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๓ 
๑๘ ๑๐ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓   
รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๑              เวลาเรียน  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ปฏิบัติการสายลับจ๋ิว ท ๑.๑ ป ๓/๓ ,ป ๓/๔ , ป ๓/๖ 

ท ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ 

๑๐ ๕ 

๒ แต่เด็กซื่อไว้ ท ๑.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๓ ,ป ๓/๔ , ป ๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๓ ป่านี้มีคุณ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๔ อาหารดีชีวีมีสุข ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๕ ทำดีอย่าหวั่นไหว ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๖ พลังงานคือชีวิต ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๗ ความฝันเป็นจริงได้ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๗ , ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา ท ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ ,ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔  ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
 

๑๐ ๕ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา 
(ชั่วโมง) 

 น้ำหนัก
คะแนน 

๙ กระต่ายไม่ต่ืนตูม ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๖ ๒ 

๑๐ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๕ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๖ ๒ 

๑๑ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ , ป.๓/๕ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๗ ๔ 

๑๒ คิดไปรู้ไป ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๑๓ นอกเมือง...ในกรงุ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๔ ส่งข่าว...เล่าเรื่อง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ 
ท ๕.๑ ป.๓/๕ 

๑๐ ๕ 

๑๕ ประชาธิปไตยใบเล็ก ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๕ 
 
 

๑๐ ๕ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๖ ของดีในตำบล ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๕ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๗ ธรรมชาติเจ้าเอย ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๕ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๑๘ เล่นคำทาย ท ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ ,ป.
๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๑๐ ๕ 

๑๙ บันทึกความหลัง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๖ 
ท ๕.๑ ป.๓/๔ 

๑๐ ๕ 

๒๐ ลูกแกะของซาฟียะห ์ ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ ,ป.๓/๔ ,ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๗ ๔ 

๒๑ กาเหว่าท่ีกลางกรุง ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/5 
ท ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
ท ๓.๑ ป.๓/๕ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

๗ ๔ 

๒๒ ธนูดอกไม้กับ 
เจ้าชายน้อย 

ท ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๖ 
ท ๒.๑ ป.๓/๒ , ป.๓/๕ 
ท ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๔ 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 

๗ ๔ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๒๐๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔   
รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๔              เวลาเรียน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ 

ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๕ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๒ 

๕ ๓ 
 

๒ ออมไว้กำไรชีวิต ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๕ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๒ 

๖ ๔ 

๓ การผจญภัยของสุดสาคร ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๖ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๗ ,  
          ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๓ , ป. ๔/๔ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ 

๕ ๔ 

๔ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่า
ท้ังนั้น 

ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ ,  
          ป. ๔/๘ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๖ , ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ , ป. ๔/๖ 
ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๔ , ป. ๔/๕ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๓ , ป. ๔/๔ 

๘ ๕ 

๕ ภูมิใจมรดกโลก ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/5 , ป. ๔/๖ ,  
          ป. 4/๘ 
ท ๒.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๖ 
          ป. ๔/๘ 
ท ๓.๑  ป. ๔/๓ , ป. ๔/๕ , ป. ๔/๖ 
 

๘ ๕ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  ท ๔.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ 
ท ๕.๑  ป. ๔/๑ 

  

๖ น้ำผ้ึงหยดเดียว ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๖ 
ท ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๗ ชีวิตท่ีถูกเมิน ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๕ 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท ๓.๑ป.๔/๕ 
ท ๔.๑ ป.๔/๒ 

๗ ๕ 

๘ โอม! พินิจมหาพิจารณา ท ๑.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๔ , ป.๕/๗ 
ท ๒.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๖ , ป.๕/๘ 

๗ ๕ 

๙ ระบำสายฟ้า ท ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 

๔ ๒ 

๑๐ แรงพิโรธจากฟ้าดิน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑ 

๕ ๓ 

๑๑ ไวรัสวายร้าย ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท ๓.๑ ป.๔/๓ 

๕ ๓ 

๑๒ เรื่องเล่าจากพัทลุง ท ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 

๕ ๓ 

๑๓ สนุกสนานกับการเล่น ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
ท ๔.๑ ป.๕/๗ 

๙ ๔ 

๑๔ หนูเอยจะบอกให ้ ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๘ 

๖ ๔ 

๑๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก 
  

ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๔ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑ 

๖ ๕ 

๑๖ คนดีศรีโรงเรียน ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๗ 
ท ๓.๑ ป.๕/๓ 

๖ ๕ 

๑๗ อ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง 
“จังหวัดอุตรดิตถ์” 

ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,
ป. ๔/๔ ,ป. ๔/๖ 
ท ๒.๑ ป.๔/๘ ท ๕.๑ ป.๔/๒ 

๑๘ ๑๐ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๘ สารพิษในชีวิตประจำวัน ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๒ 
ท ๓.๑ ป.๔/๓ 

๖ ๔ 

๑๙ ห้องสมุดป่า ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔  
ท ๒.๑ ป.๔/๓ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๕ ๔ 

๒๐ กระดาษนี้มีท่ีมา ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๗ 
ท ๓.๑ ป.๔/๕ 

๖ ๔ 

๒๑ อย่างนี้ดีควรทำ ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๓ ,  
          ป. ๔/๔  
ท ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๒๒ เท่ียวเมืองพระร่วง ท ๑.๑  ป. ๔/๑ , ป. ๔/๒ , ป. ๔/๔ ,  
          ป. ๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๔ 

๘ ๔ 

๒๓ รักท่ีคุ้มภัย ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๔ , ป.๔/๖ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๓ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 
ท ๔.๑ ป.๔/๓ , ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๒ 

๖ ๔ 

๒๔ ธรรมชาตินี้มีคุณ ท ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๘ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 
  

๗ ๔ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕   
รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๕               เวลาเรียน ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)  น้ำหนักคะแนน 
๑ ครอบครัวพอเพียง , กำเนิด 

ผิดพ้นคนท้ังหลาย 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๙   ๔ ๗ 

๒ คนละไม้ คนละมือ ท ๒.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๘  
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๖ ๗ 

๓ ภัยเงียบ , กระเช้าของนางสีดา ท ๑.๑ ป.๕/๗   
ท ๒.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๙  
ท ๕.๑ ป.๕/๒   

๘ ๕ 

๔ ประชาธิปไตยใบกลาง  ท ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๕  , ป.๕/๙  
ท ๔.๑ ป.๕/๕ 

๖ ๕ 

๕ ร่วมแรงร่วมใจ , วิชาเหมือน
สินค้า 

ท ๑.๑ ป.๕/๔   
ท ๓.๑ ป.๕/๓  
ท ๕.๑ ป.๕/๓  

๑๒ ๗ 

๖ จากคลองสู่ห้องแอร์ ท ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
ท ๔.๑ ป.๕/๑  

๑๕ ๗ 

๗ ด่ังหยาดทิพย์ชโลมใจ , พ่อค้า
จากเมืองเมาะตะมะ 

ท ๑.๑ ป.๕/๑  
ท ๔.๑ ป.๕/๒ , ป.๕/๔  , ป.๕/๕   

๖ ๔ 

๘ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง ท ๔.๑ ป.๕/๖ 
ท ๕.๑ ป.๕/๒  , ป.๕/๓  

๙ ๗ 

๙ ชีวิตมีค่า , ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน 

ท ๑.๑ ป.๕/๒   
ท ๒.๑ ป.๕/๙  
ท ๔.๑ ป.๕/๗ 

๘ ๗ 

๑๐ ปลอดภัยไว้ก่อน ท ๑.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕   
ท ๕.๑ ป.๕/๑  

๑๕ ๗ 

๑๑ หน้าต่างท่ีเปิดกว้าง , คบพาล 
พาลพาไปหาผิด 

ท ๑.๑ ป.๕/๖  
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๘ ๗ 

๑๒ ภาษาจรรโลงใจ ท ๑.๑ ป.๕/๖  
ท ๒.๑ ป.๕/๒  

๑๐ ๕ 

๑๓ สายน้ำสายชีวิต ท ๑.๑ ป.๕/๓ , ป.๕/๘  
ท ๒.๑ ป.๕/๖   

๘ ๗ 

๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์ , เหตุการณ์
ในบ้านสวน 

ท ๑.๑ ป.๕/๕  
ท ๒.๑ ป.๕/๖ , ป.๕/๗   

๘ ๖ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนัก
คะแนน 

๑๕ แรงกระทบ ท ๓.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕   
ท ๕.๑ ป.๕/๔ 

๑๒ ๗ 

๑๖ วิถีชีวิตไทย , ด้วยไทยล้วน
หมายรักสามัคคี 

ท ๓.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒   
ท ๔.๑ ป.๕/๓  

๘ ๕ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑               เวลาเรียน ๑๖๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ ท ๑.๑ ป.๖/๑ ,  ป.๖/๔  
ท ๒.๑ ป.๖/๓   

๑๐ ๖ 

๒ ควายข้าวและชาวนา , ชมรมคนรัก
วรรณคดี 

ท ๒.๑ ป.๖/๒  
ท ๔.๑ ป.๖/๑  
ท ๕.๑ ป.๖/๑  

๑๒ ๗ 

๓ อ่านป้ายได้สาระ ท ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒  , ป.๖/๓  ๘ ๖ 
๔ กทลีตานี , นักสืบทองอิน ท ๑.๑ ป.๖/๕  

ท ๔.๑ ป.๖/๑   
ท ๕.๑ ป.๖/๑  

๘ ๖ 

๕ ละครย้อนคิด ท ๒.๑ ป.๖/๔    
ท ๔.๑ ป.๖/๑   

๑๒ ๗ 

๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย , การ
เดินทางของพลายน้อย 

ท ๑.๑ ป.๖/๑  
ท ๔.๑ ป.๖/๑  
ท ๕.๑ ป.๖/๓ , ป.๖/๔   

๑๑ ๗ 

๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า ท ๓.๑ ป.๖/๑  
ท ๔.๑ ป.๖/๖  

๑๒ ๗ 

๘ ไม้งามในสวนแก้ว , อย่าชิงสุกก่อน
ห่ามไม่งามดี 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
ท ๔.๑ ป.๖/๔  , ป.๖/๕ 

๗ ๔ 

๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ท ๑.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๘ 
ท ๕.๑ ป.๖/๒ 

๑๒ ๗ 

๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ , ศึก
สายเลือด 

ท ๒.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๙  
ท ๓.๑ ป.๖/๕  

๙ ๖ 

๑๑ สวยร้ายสายลับ ท ๑.๑ ป.๖/๗  
ท ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๕ , ป.๖/๘ 

๑๐ ๖ 

๑๒ ส่ีศิษย์พระดาบส , สมุดมิตรภาพ ท ๓.๑ ป.๖/๔ , ป.๖/๖ 
ท ๕.๑ ป.๖/๔ 

๑๐ ๗ 

๑๓ หนึ่งในประชาคม ท ๒.๑ ป.๖/๖  
ท ๔.๑ ป.๖/๓ 

๑๒ ๗ 

๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน ท ๑.๑ ป.๖/๖  , ป.๖/๗ ท ๓.๑ 
ป.๖/๖ 

๘ ๕ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑๕ นิทานแสนสนุก ท ๒.๑ ป.๖/๗  
ท ๓.๑ ป.๖/๓  

๑๐ ๖ 

๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา ท ๑.๑ ป.๖/๙  
ท ๓.๑ ป.๖/๒  
ท ๔.๑ ป.๖/๒  

๙ ๖ 

รวมตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑  
ภาคเรียนท่ี ๑        จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ นิราศภูเขาทอง ท ๑.๑  ม.๑/๑ ๑/๔ 
ท ๓.๑  ม.๑/๑  
ท ๔.๑  ม.๑/๒  
ท ๕.๑ ม.๑/๕ 

๑๕ ๒๕ 

๒ วิถีงามความพอเพียง ท ๒.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ท ๓.๑  ม.๑/๒ 
ท ๔.๑  ม.๑/๑  

๑๕ ๒๕ 

๓ โคลงโลกนิติ ท ๑.๑  ม.๑/๓  
ท ๓.๑  ม.๑/๔ 
ท ๔.๑  ม.๑/๓ 
ท ๕.๑  ม.๑/๓ ม.๑/๔ 

๑๕ ๒๕ 

๔ สุภาษิตพระร่วง ท ๑.๑  ม.๑/๒ 
ท ๒/๑  ม.๑/๓  
ท ๕.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒  
 

๑๕ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี๑  
ภาคเรียนท่ี ๒        จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต   เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ วิวิธภาษา ท ๑.๑  ม.๑/๗ 
ท ๒.๑  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
ท ๔.๑  ม.๑/๔   

๑๒ ๒๐ 

๒ กาพย์พระไชยสุริยา ท ๒.๑  ม.๑/๕  ม.๑/๙ 
ท ๔.๑  ม.๑/๕ 
ท ๕.๑  ม.๑/๕ 

๑๒ ๒๐ 

๓ ราชาธิราชตอนสมิง
พระรามอาสา 

ท ๑.๑  ม.๑/๕ ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
ท ๓.๑  ม.๑/๓ 
ท ๔.๑  ม.๑/๖ 

๑๒ ๒๐ 

๔ กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน 

ท ๒.๑  ม.๑/๘ 
ท ๓.๑  ม.๑/๕ 

๑๒ ๒๐ 

๕ นิทานพื้นบ้าน ท ๑.๑  ม.๑/๖ 
ท ๒.๑  ม.๑/๔ 
ท ๓.๑  ม.๑/๖ 

๑๒ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๑      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ สมบัติทางวรรณกรรมไทย ท ๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ท ๒.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 

๑๒ ๒๕ 

๒ โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร              

ท ๓.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ท ๔.๑  ม.๒/๑  
ท ๕.๑  ม.๒/๑ 

๑๘ ๒๕ 

๓ บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน
วิศวกรรมมาและสามัคคี
เสวก   

ท ๑.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ท ๔.๑  ม.๒/๒   
ท ๕.๑  ม.๒/๒ ม.๒/๓ 

๑๘ ๒๕ 

๔ ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ท ๒.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ท ๓.๑  ม.๒/๓ 
ท ๔.๑  ม.๒/๔   

๑๒ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 
หน่วยการเรยีนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๒      จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต       เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ กลอดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 

ท ๑.๑  ม.๒/๕ ม.๒/๖ 
ท ๒.๑  ม.๒/๕ ม.๒/๖ 

๑๓ ๒๕ 

๒ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก 

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

๑๔ ๒๕ 

๓ กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง 
 

ท ๑.๑  ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ท ๔.๑  ม.๒/๕   
ท ๕.๑  ม.๒/๔  

๑๖ ๒๕ 

๔ โคลงสุภาษิต 
พระราชนิพนธ ์
- โคลงสุภาษิตโสฬส 
  ไตรยางค์ 
- โคลงสุภาษิต 
  นฤทุมนาการ 
- โคลงสุภาษิต 
  อิศปปกรณำ 

ท ๒.๑  ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
ท ๓.๑  ม.๒/๖ 
ท ๔.๑  ม.๒/๔   

๑๗ ๒๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี ๑       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก ท ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ท ๒.๑    ม.๓/๓   
ท ๓.๑    ม.๓/๑ 
ท ๔.๑    ม.๓/๑   
ท ๕.๑    ม.๓/๑   

๑๘ ๓๐ 

๒ พระอภัยมณี ท ๑.๑    ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ท ๒.๑    ม.๓/๑ ม.๓/๒   
ท ๓.๑    ม.๓/๒ 
ท ๕.๑    ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔     

๑๘ ๔๐ 

๓ พระบรมราโชวาท    ท ๓.๑    ม.๓/๔  
ท ๔.๑    ม.๓/๒  ม.๓/๓ ม.๓/๔ 

๑๘ ๓๐ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๑ ๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ภาคเรียนท่ี ๒       จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    เวลาเรียน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนักคะแนน 

๑ เอกลักษณ์ภาษา รู้ค่า
คุณธรรม น้อมนำปฏิบัติ 

ท๑.๑  ม.๓/๘  ม.๓/๙  ม.๓/๑๐ 
 

๑๐ ๒๐ 

๒ ต้ังต้นงานเขียน รู้เรียน
วิเคราะห์ เจาะลึกประโยค 

ท ๒.๑  ม.๓/๗   ม.๓/๑๐ 
ท ๔.๑  ม.๓/ 

๑๐ ๑๕ 

๓ วิจารณ์โน้มน้าว  เข้าใจ
สำนวน เชิญชวนทัศนา 

ท ๓.๑  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗ ๑๐ ๑๕ 

๔ รู้ค่าโคลงส่ี พัฒนาฝีมือ  
นับถือศรัทธา 

ท ๔.๑   ม.๓/๖ ๗ ๑๕ 

๕ มุมมองภาษา พัฒนาการ
โต้แย้ง  ช้ีแจงค่านิยม 

ท ๒.๑   ม.๓/๔   ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท ๓.๑  ม.๓/๕ ม.๓/๖ 
ท ๕.๑  ม.๓/๔ 

๑๓ ๒๐ 

๖ วิธีสร้างองค์ความรู้ 
สู่การนำเสนอตามถนัด 

ท ๒.๑  ม.๓/๘ ม.๓/๙  
ท ๓.๑  ม.๓/๓ 

๑๐ ๑๕ 

รวมตลอดภาคเรียนที่ ๒ ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑                           เวลา 200 ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 
 
 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. จำนวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

๑9 ๕ 

๒  การบวกจำนวนสองจำนวนท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑6 ๖ 
๓ การลบจำนวนสองจำนวนท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑6 ๖ 
๔ จำนวนนับ ๑๑ ถึง ๒๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 

ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
9 ๕ 

๕ การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑4 ๕ 
๖ แผนภูมิรูปภาพ ค ๓.๑ ป.๑/๑ 9 ๓ 
๗ การวัดน้ำหนัก ค ๒.๑ ป.๑/๒ ๑4 ๕ 
๘ การบอกตำแหน่งและลำดับท่ี  9 ๓ 
๙ รูปเรขาคณิต ค ๑.๒ ป.๑/๑ 

ค ๒.๒ ป.๑/๑ 
9 ๓ 

๑๐ จำนวนนับ ๒๑ ถึง ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒, ป.๑/๓ 

๑7 ๘ 

๑๑ การวัดความยาว ค ๒.๑ ป.๑/๑ 12 ๔ 
๑๒ การบวกท่ีผลบวกไม่เกิน ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔ 20 ๖ 
๑๓ การลบท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ ค  ๑.๑ ป.๑/๔ 20 ๖ 
๑๔ โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ ค  ๑.๑ ป.๑/๔,ป.๑/๕ ๑4 ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๒                           เวลา 200 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. จำนวนนับท่ีไม่เกินหนึง่พัน และศูนย์ ค ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , 
ป.๒/๓ 
 

30 ๑๐ 

๒. การบวก การลบ การคูณ การหาร  
และโจทย์ปัญหา 

ค  ๑.๑  ป.๒/๔, ป.๒/๕, 
ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 

77 ๒๙ 

๓. แบบรูป  5 - 

๔. การวัดความยาว การช่ัง การตวง และเวลา ค ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  
ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, 
ป.๒/๖ 
 

57 ๒๓ 

๕. รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒  ป.๒/๑ ๑7 ๔ 
๖. การนำเสนอข้อมูล ค ๓.๑  ป.๒/๑ 12 ๔ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓                           เวลา 200 ชั่วโมง 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
 

 
 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐ ค  ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 7 ๓ 
๒ เศษส่วน ค  ๑.๑ ป.๓/๓,ป.๓/๔ 7 ๓ 

๓ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวน
นับไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐ 

ค ๑.๑ ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.
๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙ 

๒8 ๑๐ 

๔ การบวก การลบเศษส่วน ค ๑.๑ ป.๓/๑๐,ป.๓/๑๑ ๒8 ๘ 
๕ แบบรูป ค ๑.๒ ป ๑/๑ 7 ๓ 
๖ เงิน ค ๒.๑ ป.๓/๑ 20 ๘ 
๗ เวลา ค ๒.๑ ป.๓/๒ 20 ๕ 
๘ ความยาว ค ๒.๑ ป.๓/๓,ป.๓/๔,   

ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
20 ๘ 

๙ น้ำหนัก ค ๒.๑ป.๓/๗,ป.๓/๘, 
ป.๓/๙,ป.๓/๑๐ 

๒3 ๘ 

๑๐ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑  ป.๓/๑๑,ป.๓/
๑๒ , ป.๓/๑๓ 

20 ๘ 

๑๑ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๒ ป.๓/๑ 7 ๓ 
๑๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ

ข้อมูล 
ค ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ 11 ๓ 

สอบปลายปีการศึกษา ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 200 ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 

 
หน่วย

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑ ป.๔/๑, ค ๑.๑ ป.๔/๒ ๑๐ 5 

๒ การบวกลบ และโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๗, ค ๑.๑ ป.๔/๘,                 
ค ๑.๑ ป.๔/๑๑, ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑๕ 5 

๓ การคูณและโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๙,  ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,               
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑5 5 

๔ การหารและโจทย์ปัญหา ค ๑.๑ ป.๔/๙, ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,               
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑5 5 

๕ การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์
ปัญหาระคน 

ค ๑.๑ ป.๔/๑๐, ค ๑.๑ ป.๔/๑๑,                
ค ๑.๑ป.๔/๑๒ 

๑๓ 5 

๖ เศษส่วน ค ๑.๑ ป.๔/๓, ค ๑.๑ ป.๔/๔ ๘ ๕ 
๗ การบวกลบเศษส่วน ค ๑.๑ ป.๔/๑๓, ค ๑.๑ ป.๔/๑๔ ๑๒ 5 
๘ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๔/๕, ค ๑.๑ ป.๔/๖ ๘ ๕ 
๙ การบวกลบทศนิยม ค ๑.๑ ป.๔/๑๕ ,ค ๑.๑ป.๔/๑๖ ๑๒ 5 

๑๐ เวลา  ค ๒.๑ ป.๔/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ การวัดและสร้างมุม ค ๒.๑ ป.๔/๒ ๑๐ ๕ 
๑๒ รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ค ๒.๑ ป.๔/๓ ๑๐ ๕ 
๑๓ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒ ป.๔/๑, ค ๒.๒ ป.๔/๒ ๑๐ ๕ 
๑๔ การนำเสนอข้อมูล ค ๓.๑ ป.๔/๑ ๑๐ ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา 2 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จำนวนนับ และ 0 การบวก 
การลบ การคูณ และการหาร 

ค ๑.๑ ป.๕/๒ ๑๕ 5 

๒ เศษส่วนและการบวก การลบ 
เศษและโจทย์ปัญหา 

ค ๑.๑ ป.๕/๓, ค ๑.๑ ป.๕/๔, ค ๑.๑ ป.๕/๕ ๑๕ 5 

๓ การคูณ การหาร เศษส่วนและ
โจทย์ปัญหา 

ค ๑.๑ ป.๕/๔, ค ๑.๑ ป.๕/๕ ๑5 7 

๔ ทศนิยม ค ๑.๑ ป.๕/๑ ๑5 5 
๕ การคูณ การหารทศนิยมและ

โจทย์ปัญหาทศนิยม 
ค ๑.๑ ป.๕/๖, ค ๑.๑ ป.๕/๗, ค ๑.๑ ป.๕/๘ ๑๕ 8 

๖ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ค ๑.๑ ป.๕/๙ ๑๐ 5 
๗ ความยาว ค ๒.๑ ป.๕/๑ ๑๒ 5 
๘ น้ำหนัก ค ๒.๑ ป.๕/๒ ๑๒ ๕ 
๙ ปริมาตรและความจุ ค ๒.๑ ป.๕/๓ ๑๒ 5 

๑๐ รูปเรขาคณิต ค ๒.๒ ป.๕/๑ ๑๐ ๕ 
๑๑ รูปเรขาคณิตสองมิติ ค ๒.๑ ป.๕/๔, ค ๒.๒ ป.๕/๒, ค ๒.๒ ป.๕/๓ ๑๐ ๕ 
๑๒ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค ๒.๒ ป.๕/๔ ๑๐ ๕ 
๑๓ การนำเสนอ ค ๓.๑ ป.๕/๑ ๗ ๕ 

สอบปลายปีการศึกษา 2 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 

หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖                           เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

หน่วย
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ ห.ร.ม. และค.ร.น ค 1.1 ป.6/4 ,ค 1.1 ป.6/5 ,ค 1.1 ป.6/6 ๒๐ 10 
๒ เศษส่วน ค 1.1 ป.6/1 ,ค 1.1 ป.6/7 ,ค 1.1 ป.6/8 ๑3 ๕ 

๓ ทศนิยม ค 1.1 ป.6/9 ,ค 1.1 ป.6/10 ๒๐ 10 

๔ ร้อยละและมาตราส่วน ค 1.1 ป.6/2 ,ค 1.1 ป.6/3  
ค 1.1 ป.6/11 ,ค 1.1 ป.6/12 

๒๐ ๑0 

๕ แบบรูป ค 1.2 ป.6/1       ๒๐ ๑0 
๖ รูปสามเหล่ียม ค 2.2 ป.6/1 ,ค 2.2 ป.6/2 ๑๐ ๕ 
๗ รูปหลายเหล่ียม ค 2.1 ป.6/2 ๑๕ 5 
๘ วงกลม ค 2.1 ป.6/3 ๑๕ 5 
๙ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค 2.1 ป.6/1 ,ค 2.2 ป.6/3 ,ค 2.2 ป.6/4 ๑๕ ๕ 

๑๐ การนำเสนอข้อมูล ค 3.1 ป.6/1 ๑๐ ๕ 
สอบปลายปีการศึกษา 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 

 
หมายเหตุ   อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  ๗๐/๓๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑              ภาคเรียนท่ี ๑           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ จำนวนเต็ม ค ๑.๑ ม.๑/๑ - จำนวนเต็ม 
- สมบัติของจำนวนเต็ม 
- จำนวนตรรกยะและสมบัติ
จำนวนตรรกยะ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน
เต็มจำนวนตรรกยะ และเลขยก
กำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๐ ๑๒ 

๒ การสร้าง
เรขาคณิต 

ค ๒.๒ ม.๑/๑ 
 

- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยใช้การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
พื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต
จริง 

๑๐ ๑๒ 

๓ เลขยกกำลัง ค ๑.๑ ม.๑/๒ - เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็น
จำนวนเต็มบวก 
- การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวน
เต็มจำนวนตรรกยะ และเลขยก
กำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๐ ๑๒ 

๔ ทศนิยมและ
เศษส่วน 

ค ๑.๑ ม.๑/๑ 
ค ๑.๑ ม.๑/๒ 

- ทศนิยมและเศษส่วน ๒๐ ๒๒ 

๕ รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 

ค ๒.๒ ม.๑/๒ - หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพท่ีได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

๑๐ ๑๒ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

ค ๑.๓ ม.๑/๑ - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้
ในชีวิตจริง 

๒๐ ๑๕ 

๒ อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 

ค ๑.๑ ม.๑/๓ 
 

- อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ
จำนวน 
- สัดส่วน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการ
ปัญหา 

๑๐ ๑๕ 

๓ กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้น 

ค ๑.๓ ม.๑/๒ 
ค ๑.๓ ม.๑/๓ 

- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 

๒๐ ๒๕ 

๔ สถิติ ค ๓.๑ ม.๑/๑ - การตั้งคำถามทางสถิติ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-การนำเสนอข้อมูล 
     - แผนภูมิภาพ 
     - แผนภูมิแท่ง 
     - กราฟเส้น 
     - แผนภูมิรูปวงกลม 
- การแปลความหมายข้อมูล 
- การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๐ ๑๕ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2              ภาคเรียนท่ี 1           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
จำนวนจริง 
-จำนวนตรรกยะ 
-จำนวนอตรรกยะ 
-รากท่ีสอง 
-รากท่ีสาม 

ค ๑.๑ ม.๒/๑  
ค ๑.๑ ม.๒/๒                    

การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง
ไปใช้  

๑๒ ๑๕ 

๒ ความเท่ากันทุกประการ 
 

ค ๒.๒ ม.๒/๔ ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียม 

๑๐ ๑๐ 

๓ สถิติ 
-การนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูล 
-การแปลความหมาย
ผลลัพธ์ 

ค ๓.๑ ม.๒/๑  การนำสถิติมาใช้ในชีวิตจริง ๑๒ ๑๕ 

    ๔ การแปลงทางเรขาคณิต 
-การเล่ือนขนาน 
-การสะท้อน 
-การหมุน 
-โปรแกรม The 
Geometer's Sketchpad 

ค ๒.๒ ม.๒/๑  
ค ๒.๒ ม.๒/๓ 

การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา  

 
๑๒ 

 
๑๕ 

๕ พหุนาม 
-พหุนาม 
-การบวก การลบ และการ
คูณของพหุนาม 
-การหารพหุนามด้วยเอก
นามท่ีมีผลหารเป็นพหุ
นาม 

ค ๑.๒ ม.๒/๑ การนำความรู้เกี่ยวกับพหุนามไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

๑๔ ๑๕ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแน
น 

๑ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
 - ทฤษฎีบทปีทา
โกรัสและบทกลับ 

ค ๒.๒ ม.๒/๕ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทา
โกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง ๑๒ ๒๐ 

๒ เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้น
ขนานและรูป
สามเหล่ียม 

 
ค ๒.๒ ม.๒/๒ 

การนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้น
ขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๑๒    ๑๕ 

๓ การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 
-  การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง กำลัง
สองสมบูรณ์  ผลต่าง
ของกำลังสอง 

 
ค ๑.๒ ม.๒/๒                                                     

การนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัว
ประกอบของพหุนามไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

๑๖   ๑๕ 

๔ พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
- การหาพื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
- การนำความรู้
เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึม และ
ทรงกระบอกไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
- การหาปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 

 
ค ๒.๑ ม.๒/๑ 
ค ๒.๑ ม.๒/๒                                                                                                       

-  การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
-  การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ปัญหา 

๒๐   ๒๐ 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนท่ี 1           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ พื้นท่ีผิวและปริมาตร ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

- การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
พีระมิด กรวยและทรงกลม 
- การนำความรู ้เกี ่ยวกับพื ้นที ่ผิว
และปริมาตรของพีระมิด กรวยและ
ทรงกลม ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

14 17 

2 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 

ค 1.2 ม.3/1 
 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ี
มีดีกรีสูงกว่าสอง 

8 10 

3 ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

ค 1.3 ม.3/3 
 

- ระบบสมการเชิงเส้นสองสองตัว
แปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ต ัวแปรและการนำไปใช ้ ในการ
แก้ปัญหา 

14 17 

4 สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 

ค 1.3 ม.3/2 
 

- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการกำลังสองตัวแปร
เดียว 
- การนำความร ู ้เก ี ่ยวก ับการแก้
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช่
ในการแก้ปัญหา 

12 14 

5 ความคล้าย ค 2.2 ม.3/1 - รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน 
- การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้าย
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

10 12 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ อสมการ ค 1.3 ม.3/1 
 

- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

10 12 

2 ความน่าจะเป็น ค 3.2 ม.3/1 
 

- เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
- การนำความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

10 12 

3 สถิติ ค 3.1 ม.3/1 
 

- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การนำสถิติไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

10 12 

4 ฟังก์ชันกำลังสอง ค 1.2 ม.3/2 
 

- กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 
- การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
กำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

10 12 

5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ค 2.2 ม.3/2 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศาไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

8 10 

6 วงกลม ค 2.2 ม.3/3 - วงกลม คอร์ดและเส้นสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

10 12 

สอบปลายภาค - ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  (ว๑๑๑๐๑)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                    จำนวน  ๓     
หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน /
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ร่างกายของ
เรา 

ว ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

ส่วนต่าง ๆของร่างกายเรา หน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกาย 

๒๐  ๒๐ 

๒ สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
ว ๑/๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

- หน้าท่ีและโครงสร้างท่ีแตกต่างของสัตว์ 
- หน้าท่ีและส่วนประกอบของพืช 
- สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรง 
ชีวิตของพืชและสัตว์ 
- แหล่งเรียนรู้ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

๒๐ ๒๐ 

๓ วัสดุรอบตัว
เรา 

ว ๒.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

- วัตถุและวัสดุ 
- ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ 
- คุณสมบัติของวัสดุ 

๑๐ ๑๐ 

๔ เสียงใน
ชีวิตประจำวัน  

ว ๒.๓  ป.๑/๑ - แหล่งกำเนิดเสียง ๑๐ ๑๐ 

๕ หิน ว ๓.๒  ป.๑/๑ - ลักษณะภายนอกของหิน ๑๐ ๑๐ 
๖ ท้องฟ้าและ

ดวงดาว  
ว ๓.๑  ป.๑/๑ , 
ป.๑/๒ 

- ดาวบนท้องฟ้า ๑๐ ๑๐ 

๗ สนุกกับการ
แก้ปัญหา 

ว.๔.๒  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

- รู้จักแก้ปัญหาง่ายๆให้ประสบผลสำเร็จ
จากเกมเขาวงกตอย่างง่าย เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ 

๑๐ ๕ 

๘ การเขียน
โปรแกรม
อย่างง่าย ๑ 

ว ๔.๒  ป.๑/๓ - เขียนโปรแกรมแบบย่อขยาย เปล่ียน
รูปร่าง ย้ายตำแหน่งของวัตถุโดยใช้
ซอฟต์แวร์และส่ือได้ 

๒๐ ๑๐ 

๙ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒ ป.๑/๔, 
ป.๑/๕ 

มีความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีและการใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์    (ว๑๒๑๐๑)                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                    เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                             จำนวน ๓ 
หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ตัวเราและ
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

ว ๑.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒,     
ป.๒/๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑ 

- พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
- พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะ
มีการสืบพันธุ์เปล่ียนแปลงไปเป็นผล ภายใน
ผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนท่ีอยู่
ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 
พืชต้นใหม่จะจะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
- ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรามีท้ังท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคล่ือนไหว 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนส่ิงไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

๒๐ ๒๐ 

๒ วัสดุรอบตัว
เรา 

ว ๒.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกต่างกัน จึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับน้ำได้มาก
ทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกท่ีไม่ดูดซับน้ำทำร่ม  
- วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำ
ให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาล
และน้ำกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์
ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูน
ผสมหิน ทราย และน้ำใช้ทำคอนกรีต 
- การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน 
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ  

๒๐ ๒๐ 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๓ แสงและการ
มองเห็น 

ว ๒.๓ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒  

- แสงเคล่ือนท่ีจากแหล่งกำเนิดแสงทุก
ทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุเข้า
ตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็น
วัตถุท่ีเป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้น
จะเข้าสู่โดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุท่ี
ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อน
เข้าตา ถ้ามีแสงท่ีสว่าง มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจ
เกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเล่ียงการ
มองหรือใช้แผ่นกรองแสงท่ีมีคุณภาพเมื่อ
จำเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสม
กับ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน
หนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต 

๒๐ ๒๐ 

๔ คุณสมบัติของ
ดิน 

ว ๓.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒  

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์
ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่
ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดิน
ร่วน ดินเหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการ
อุ้มน้ำท่ีแตกต่างกัน  
- ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กัน 

๒๐ ๒๐ 

๕ สนุกแบบเด็ก
ด้วย
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒  ป.๒/๑ 
 

แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย 
 

๑๐ ๕ 

๖ โปรแกรม
อย่างง่าย ๒ 

ว ๔.๒   ป.๒/๒ 
 

เขียนโปรแกรมคำส่ังให้ทำงานตามคำส่ัง 
ปรับแก้ไขและตรวจหาข้อผิดพลาดใน
กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานของ
โปรแกรม หากไม่เป็นไปตามคำส่ังได้ 

๒๐ ๑๐ 

๗ โทษก็มี  
ดีก็เยอะ 

ว ๔.๒  ป.๒/๓ 
          ป.๒/๔ 
 

ดูแล รักษาอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  (ว๑๓๑๐๑)                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                        จำนวน  ๓  
หน่วยกิต                                                                                                                      
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ซม.) 

คะแนน 

๑ ส่ิงมีชีวิต
มหัศจรรย์ 

ว ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ ป.๓/๓, 

ป.๓/๔  

    การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และ
อากาศอาหารและน้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน
ได้อย่างปกติและอากาศมีความสำคัญต่อ
การหายใจสัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์
มีลูกและลูกเมื่อเจริญเติบโตเต็มวัยจะ
สืบพันธุ์มีลูกได้อีกหมุนเวียนเป็นวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิต  
ท่ีเฉพาะแตกต่างกับความสำคัญวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ และการอนุรักษ์ 

๒๐ ๑๐ 

๒ วัสดุรอบตัว ว ๒.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒   
 
      
 
 

   วัตถุอาจทำจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่ละช้ิน
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขาด้วยกัน 
เมื่อแยกช้ินส่วนย่อยๆ แต่ละช้ินของวัตถุ
ออกจากกัน สามารถนำช้ินส่วนเหล่านั้นมาก
ประกอบเป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ เมื่อให้ความ
ร้อน หรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นและเมื่อลดความ
ร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงได้  

๑๐ ๑๐ 

๓ แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ว ๒.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ป.๓/๔  

    การดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรง
การกระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ี 
วัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ีเร็ว
ขึ ้นหรือข้าลง หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ การดึงหรือการผลักเป็น
การออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำอีก
วัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั ้งสองอาจสัมผัสหรือไม่
สัมผัสกัน การออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน 
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส แม่เหล็กดึงดูดหรือ
ผลักระหว่างแม่เหล็ก เป็นแรงท่ีเกิดขึ้น โดย

๘ ๕ 
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หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ซม.) 
คะแนน 

แม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แม่เหล็กนี้
จึงเป็นแรงไม่สัมผัสแม่เหล็กสามารถดึงดูด
สารแม่เหล็กได้แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างแม่เหล็กก ับสารแม่เหล ็ก หรือ
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี ๒ ขั้ว คือ 
ขั้วเหนือ และขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่างชนิดจะดึงดูดกัน 

๔ ไฟฟ้าในบ้าน ว ๒.๓  ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ ป.๓/๓  

     พล ั ง ง าน เป ็ นปร ิ ม าณท ี ่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการทำงาน พลังงานมีหลาย
แบบ เช ่น พล ังงานกล พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงาน
ความร้อน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ แผง
เซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า หรือเครื ่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
กำเน ิดไฟฟ ้าซ ึ ่ ง ใช ้พล ังงานจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงาน
จากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อ
ชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้
อย่างถูกวิธี ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว ยังต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย 

๑๐ ๑๐ 



73 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ซม.) 
คะแนน 

๕ ปรากฏการณ์
ของโลกและ
ดวงอาทิตย์ 

ว ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
       
       
 
 

     คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏ
ขึ้นทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุก
วันหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ โลกกลมและ
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์  
ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน  โลกด้านรับแสงจากดวงอาทิตย์
จะเป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับ
แสงจะเป็นกลางคืน นอกจากคนบนโลกจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง
ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออกและมองเห็น
ดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้
เป็นทิศตะวันตกและเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมืออยู่ทิศ
ตะวันตกด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือและ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ ในเวลากลางวันโลก
จะได้รับพลังงานแสง และพลังงานความ
ร้อน กับดวงอาทิตย์ ทำให้ส่ิงมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้ 

๑๒ ๕ 

๖ อากาศ ว ๓.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒   

   อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสีไม่มีกล่ิน
ประกอบด้วย  แก๊สไนโตรเจน   
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  แก๊สอื่นๆรวมทั้ง
ไอน้ำและฝุ่นลออองอากาศมีความสำคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต หาส่วนประกอบของอากาศไม่
เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต
จัดเป็นมลพิษทางอากา แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ  เช่น 
ใช้พาหนะร่วมกันหรือเลิกใช้เทคโนโลยีท่ีลด
มลพิษทางอากาศ 

๑๐ ๕ 

๗ ลม ว ๓.๒  ป.๓/๓ , 
ป.๓/๔   
 
 

    ลมคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ีเกิดจากความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณอยู่
ใกล้กันโดยอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้นและอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าจะเคล่ือนเข้าไปแทนท่ี ลมสามารถ
นำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์หากลมเคล่ือนท่ี

๑๐ ๕ 



74 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ซม.) 
คะแนน 

ด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

๘ อัลกอริทึมน่ารู้ ว ๔.๒  ป.๓/๑ เขียนอัลกอริทึมแสดงการทำงานโดยการ
เขียน  บอกเล่า  วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์
เพื่อแก้ปัญหา 

๑๕ ๕ 

๙ โปรแกรม
อย่างง่าย ๓ 

ว ๔.๒  ป.๓/๒ 
      
 

เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์แสดงการ
ทำงานโดยการเขียน  บอกเล่า  วาดภาพ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดได้ 

๑๕ ๑๐ 

๑๐ โตอย่างมี
ศักดิ์ศรี  
ใช้เทคโนโลยี
อย่าง
สร้างสรรค์ 

ว ๔.๒ ป.๓/๓, 
ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซด์
สำหรับสืบค้น อย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์ (ว๑๔๑๐๑)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                     เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง             จำนวน  ๓  
หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

ว ๑.๓  ป.๔/๑  
ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 

 ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะสำคัญ
บางอย่างท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป  ซึ่งมี
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของส่ิงมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช  กลุ่มสัตว์และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและ
สัตว์  เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์ 

๑๐ ๑๐ 

๒ ส่วนต่างๆของ
พืชดอก 

ว ๑.๒  ป.๔/๑  
 

พืชดอกมีส่วนต่างๆท่ีสำคัญได้แก่   
 - รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยัง 
ลำต้น  
 - ลำต้นทำหน้าท่ีลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืช  
  - ใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร อาหารท่ีพืช
สร้างขึ้นคือน้ำตาลซึ่งจะเปล่ียนเป็นแป้ง  
- ดอกทำหน้าท่ีสืบพันธุ์  

๑๖ ๑๐ 

๓ มวลและ
น้ำหนัก 

ว ๒.๒  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓  

- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ีโลก
กระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดท่ีอยู่บนโลก
และท่ีอยู่ใกล้โลก  ซึ่งมีทิศทางเข้าสู่
ศูนย์กลางของโลก  ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้น 
สามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได้โดยเครื่องช่ัง
สปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ 
โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุท่ี
มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย  

๑๐ ๑๐ 

๔ ตัวกลางของ
แสง 

ว ๒.๓  ป.๔/๑ - เมื่อมองส่ิงต่างๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดมากั้นทางเดิน
ของแสงจะทำให้การมองเห็นส่ิงต่างๆ ชัดเจนต่างกัน
ไป ชนิดของตัวกลาง ได้แก่ ตัวกลางโปร่งใส โปร่ง
แสง  วัตถุทึบแสง 

๑๐ ๘ 

๕ สมบัติทาง
กายภาพของ
วัตถุ 

ว ๒.๑  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

- สมบัติต่างๆของวัสดุท่ีเราสามารถสังเกต
และทดสอบได้  เช่น ความแข็ง  สภาพ
ยืดหยุ่น  การนำความร้อน  การนำไฟฟ้า 
เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มา
พิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ
ช้ินงานเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

๑๐ ๑๐ 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๖ สถานะของ
สสาร 

ว ๒.๑ ป.๔/๓, 
ป.๔/๔  

วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการท่ีอยู่ 
สสารในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด  แต่ละ
ชนิดอาจอยู่ในสถานะของแข็ง  ของเหลว  
และแก๊ส  ซึ่งสสารแต่ละสถานะอาจมีสมบัติ
บางประการเหมือนหรือแตกต่างกัน 

๑๐ ๑๐ 

๗ ดวงจันทร์ของ
เรา 

ว ๓.๑  ป.๔/๑,         
ป.๔/๒  
 

 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับหมุนรอบ
ตัวเองในขณะท่ีโลกหมุนรองตัวเอง เมื่อมอง
จากขั้วโลกเหนือจะทำให้เรามองเห็นดวง
จันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกซึ่งหมนุเวียนเป็นแบบรูปซ้ำๆ ดวง
จันทร์เป็นทรงกลม  แต่รูปร่างของดวง
จันทร์ท่ีปรากฏในแต่ละวันจะแตกต่างกัน  
ดวงจันทร์มีรูปร่างท่ีปรากฏรูปเส้ียว เต็มดวง 
และค่อยๆเลือนหายไปจนกลับมาเต็มดวง
สว่างอีกครั้งเป็นแบบซ้ำ ๆของทุก ๆเดือน 

๑๐ ๑๐ 

๘ ระบบสุริยะ
ของเรา 

ว ๓.๑  ป.๔/๓  ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีดาวบริวารโคจรอยู่โดยรอบ เช่นดาว
เคราะห์  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวเคราะห์
แคระ  ดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่น  วัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาในช้ันบรรยากาศ
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดเป็น
ดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต  

๑๔ ๘ 

 
๙ 

ออกแบบ
อย่างง่ายใส่ใจ
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒  ป.๔/๑  
 

มีเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหารู้จักสถานะและผลลัพธ์ในการ
ทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  

๑๐ ๗ 

๑๐ ออกแบบ 
และเขียน
โปรแกรม ๑ 

ว ๔.๒ ป.๔/๒ 
 

สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
อย่างถูกต้อง 

๑๐ ๗ 

๑๑ สารสนเทศ
เปิดประเทศสู่
โลกกว้าง 

ว ๔.๒ ป.๔/๓, 
ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
 

รู้จักค้นหาความรู้ และประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิและหน้าท่ีของตน
และผู้อื่น 

๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว๑๕๑๐๑)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕          เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                          จำนวน  ๓ 
หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม) 

คะแนน 

๑. ส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไม่มีชีวิต 

ว ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ  
ความสัมพันธ์ของส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ การถ่ายทอดพลังงานการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ 
ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๐ ๑๐ 

๒. ความ
หลากหลาย
และ
วิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต 

ว ๑.๓ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
 

กระบวนการและความสำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรมการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตความ
หลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

๑๖ ๑๐ 

๓. สสารกับการ
เปล่ียนสถานะ
ของสาร 

ว ๒.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

การเปล่ียนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสาร
ร้อนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ
การเปล่ียนแปลงของ สารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทาง เคมี การเปล่ียนแปลงท่ี 
ผันกลับได้และ การเปล่ียนแปลง ท่ีผันกลับ
ไม่ได้ 

๑๒ ๑๐ 

๔. แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ว ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔,  
ป.๕/๕ 
 

วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง 
แรงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกัน
และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การใช้เครื่อง
ช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุของ
แรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ 

๑๖ ๑๕ 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม) 

คะแนน 

๕. 
 
 
 
 
 

 

เสียงและการ
ได้ยิน 
 
 
 
 

ว ๒.๓ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ , 
ป.๕/๕ 
 

การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
เรียนรู้การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียงความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

๑๐ ๑๐ 

๖. น้ำ ฟ้า และ
ดวงดาว 

ว ๓.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ว ๓.๒   
ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔,ป.๕/๕ 

ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
แผนท่ีดาวและตำแหน่งการขึ้นตกของดาว
ฤกษ์ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง การใช้น้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฎจักร
ของน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง
และน้ำค้างแข็งกระบวนการการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ 

๒๐ ๒๐ 

๗. มีเหตุผลท่ีดี
ด้วย
เทคโนโลยี
สร้างสรรค์ 

ว ๔.๒ ป ๕/๑ 
 

มีเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหารู้จักสถานะและผลลัพธ์ในการ
ทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

๑๐ ๕ 

๘. ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรม ๒ 

ว ๔.๒ ป ๕/๒ 
 

สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
อย่างถูกต้อง 

๑๖ ๑๐ 

๙. สารสนเทศ
ปลอดภัยใส่ใจ
สังคม 

ว ๔.๒ ป ๕/๓ 
ป ๕/๔ , 
ป ๕/๕ 

รู้จักค้นหาความรู้ และประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิและหน้าท่ีของตน
และผู้อื่น 

๑๐ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์  (ว๑๖๑๐๑)      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง               จำนวน  ๓  หน่วย
กิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ 
 

สารอาหาร 
และระบบ
ย่อยอาหาร 

ว ๑.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, 
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔, 
ป.๖/๕ 

- สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่
ละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน  
- แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้
ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ  
- ความสำคัญของสารอาหารโดยการ เลือก
รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารครบถ้วน  
- ระบบย่อยอาหารและหน้าท่ีของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร 
- ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร  
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ให้ทำงานเป็นปกติ 

๑๖ ๑๕ 

๒ สารผสม ว ๒.๑ ป.๖/๑ - การแยกสารผสม โดยการหยิบออกการร่อน
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง 
และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

๑๐ ๕ 

๓ ไฟฟ้า ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
ว ๒.๓ ป.๖/๑ 
ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔,  
ป.๖/๕ 
ป.๖/๖ 

- การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
- ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ีของ
แต่ละ ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  
- เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
- ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
- ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 

๒๐ ๒๐ 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
- ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ หลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ข้อจำกัดและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

๔ แสงและเงา ว ๒.๓ ป.๖/๗, 
  ป.๖/๘ 

- การเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
- เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา
มืดเงามัว  

๘ ๑๐ 

๕ ปรากฏการณ์
บนท้องฟ้า 
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว ๓.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒               

- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 
- พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

๑๒ ๑๐ 

๖ การ
เปล่ียนแปลง
ของโลก 

ว ๓.๒ ป.๖/๑ 
ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔,  
ป.๖/๕ 
ป.๖/๖ , 
ป.๖/๗ 
ป.๖/๘,  
ป.๖/๙ 

- เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปรและอธิบาย 
วัฏจักรหิน จากแบบจำลอง 
- บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหิน และแร่ในชีวิต 
ประจำวันจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดซากดึกดำ
บรรพ์ และคาดคะเนสภาพ 
แวดล้อมในอดีตของ ซากดึกดำบรรพ์ 
- เปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจากแบบจำลอง  
- ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
- บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม 
การกัดเซาะชายฝ่ัง 

๒๐ ๒๐ 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
- ผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณีพิบัติ
ภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และ
ธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดในท้องถิ่น 
- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์ เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ต่อส่ิงมีชีวิต 
 - ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน กระจก 
โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ ลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก  

๗ เรียนรู้
เทคโนโลยี 
สู่วิธีแก้ปัญหา 

ว ๔.๒ ป.๖/๑ 
             
             

-รู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิง
ตรรกะมีแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำและมี
เงื่อนไข 

๘ ๕ 

๘ ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรม ๑ 

ว ๔.๒ ป.๖/๒ - สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมพร้อม
กับตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖ ๑๐ 

๙ เทคโนโลยีสู่
ชีวียุค ๔.๐ 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
  ป.๖/๔ 

มีเทคนิคขั้นสูงการค้นหาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือรู้
อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต และแนวทางในการป้องกัน
สามารถกำหนดรหัสผ่าน เข้าใจสิทธิ์การใช้
งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) รู้อันตรายและแนว
ทางการตรวจสอบป้องกันมัลแวร์ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว ๒๑๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน        จำนวน   ๒ หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 
๑ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

1 หน่วย
พื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 

ว ๑.๒ ม.๑/๑ เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะและ
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของผนังเซลล์ 
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ                     
คลอโรพลาสต์ 

๑๐ ๑๕ 

ว ๑.๒ ม.๑/๒ ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์
และโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์ 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๓ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ
การทำหน้าท่ีของเซลล์ 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๔  อธิบายการจัดระบบของส่ิงมีชีวิตโดย
เริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะระบบ
อวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๕ อธิบายกระบวนการแพร่และ 
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการแพร่และ 
ออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 

  

 พืชดอก ว ๑.๒ ม.๑/๑๑ อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

๑๒ ๒๐ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๒ อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมี
ส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้ง
บรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การ
เกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๓ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วย
ในการถ่ายเรณูของพืชดอกโดยการไม่
ทำลายชีวิตของสัตว์ท่ีช่วยในการถ่าย
เรณู 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๖ เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

  ว ๑.๒ ม.๑/๑๗ อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ 

  

  ว ๑.๒ ม.๑/๑๘ ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

  

3 การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง 

ว ๑.๒  ม.๑/๖ ระบุปัจจัยท่ีจำเป็นในการสังเคราะห์
ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๖ ๑๐ 
 

ว ๑.๒  ม.๑/๗ อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

  

ว ๑.๒  ม.๑/๘ ตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

  

4 การลำเลียง
น้ำ ธาตุ
อาหาร และ
อาหารพืช 

ว ๑.๒  ม.๑/๙ บรรยายลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 

๑๐ ๒๐ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๐ เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ของพืช 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๔ อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบาง
ชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๕ เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับ
พืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด 

  

5 
 

สารบริสุทธิ์ ว ๒.๑ ม.๑/๑ อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จาก
การสังเกตและการทดสอบและใช้
สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ 

๒๒ 
 
 

๓๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

  ว ๒.๑ ม.๑/๒ วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะอโลหะ กึ่ง
โลหะและธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๓ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะอโลหะ
กึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทางการ
ใช้ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่า 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๔ เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๕ อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๖ ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๗ อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอมธาตุและสารประกอบโดยใช้
แบบจำลองและสารสนเทศ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๘ อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ี
ประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและ
อิเล็กตรอนโดยใช้แบบจำลอง 

  

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว ๒๑๑๐๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน          จำนวน  ๒ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ 
๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

๑ ความร้อน
กับการ
เปล่ียนแปลง
ของสสาร 

ว ๒.๑ ม.๑/๙ อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสาร
ชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สโดยใช้แบบจำลอง 

๑๖ 
 

 

๓๐ 

ว ๒.๑ ม.๑/๑๐ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
พลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะ
ของสสารโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจำลอง 

ว ๒.๓ ม.๑/๑ - วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และ
คำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสาร
เปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียนสถานะโดยใช้
สมการ  Q = mc     t และ Q =mL 

ว ๒.๓ ม.๑/๒ ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร 

ว ๒.๓ ม.๑/๓ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 

ว ๒.๓ ม.๑/๔ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการ
หดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความ
ร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
และเสนอแนะวิธีการนำความรู้มา
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

๒ การถ่ายโอน
ความร้อน 

ว ๒.๓ ม.๑/๕ วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความ
ร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนท่ีถ่าย
โอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน
โดยใช้สมการ 
 Q สูญเสีย = Q ได้รับ 

๘ ๑๕ 

ว ๒.๓ ม.๑/๖ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการถ่ายโอน
ความร้อนโดยการนำความร้อน การพา
ความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

ว ๒.๓ ม.๑/๗ ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

๓ ลม ฟ้า  
อากาศ
รอบตัว 

ว ๒.๓ ม.๑/๑ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจาก
พื้นโลก 

๑๒ ๒๐ 

ว ๓.๒ ม.๑/๑ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 

ว ๓.๒ ม.๑/๒ อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ว ๓.๒ ม.๑/๔ อธิบายการพยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

ว ๓.๒ ม.๑/๕ ตระหนักถึงคุณค่ำของการพยากรณ์
อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนและการใช้ประดยชน์จากคำพยากรณ์ 

๔ มนุษย์และ
การเปล่ียน 
แปลงลม ฟ้า 
อากาศ 

ว ๓.๒ ม.๑/๓ - เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผล
ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและปลอดภัย   

๘ 
 

๑๕ 

ว ๓.๒ ม.๑/๖ -  อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูล ท่ี
รวบรวมได้  

ว ๓.๒ ม.๑/๗ - ตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนภาใต้การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

๕ เทคโนโลยี ว ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

๘ ๑๐ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

ว ๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๔ ทดสอบ ประเมินผล  และระบุ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย 

๖ วิทยาการ
คำนวณ 

ว ๔.๒ ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

๘ ๑๐ 

ว ๔.๒ ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ 

ว ๔.๒ ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผลนำเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 

ว ๔.๒ ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและ
ข้อตกลง 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน         จำนวน ๒ หน่วยกิต          ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

๑ องค์ประกอ
บของ
สารละลาย 

ว ๒.๑ ม.๒/๔, 
ม.๒/๕, ม.๒/๖ 
 

-  ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลาย  
- ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร 
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล 
ต่อปริมาตร 
- การนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสาร
ไปใช้  

9 8 

 ระบบ
อวัยวะใน

ร่างกายของ
เรา 

(ระบบ
หายใจ) 

ว ๑.๒  ม.๒/๑,  
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- หน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ 
- กลไกการหายใจเข้าและออก 
กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส 
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ 

๖ ๘ 

ระบบ
อวัยวะใน

ร่างกายของ
เรา 

(ระบบ
ขับถ่ายใน
การกำจัด
ของเสียทาง
ไต) 

ว ๑.๒  ม.๒/๔, 
ม.๒/๕ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายใน
การกำจัดของเสียทางไต 
- การปฏิบัติตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่าย 

๖ ๘ 

ระบบ
อวัยวะใน

ร่างกายของ
เรา 

(ระบบ
หมุนเวียน
เลือด) 

ว ๑.๒ ม.๒/๖ 
ม.๒/๗, ม.๒/๘, 
ม.๒/๙ 

- หน้าท่ีของหัวใจหลอดเลือด และเลือด 
- การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด  
- การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือด 

๖ ๘ 

 ระบบ
อวัยวะใน

ว ๑.๒ ม.๒/๑๐, 
ม.๒/๑๑ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาท
ส่วนกลาง 

๖ ๘ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

ร่างกายของ
เรา 

(ระบบ
ประสาท
ส่วนกลาง) 

- การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมอง
และไขสันหลัง 

 ระบบ
อวัยวะใน

ร่างกายของ
เรา 

(ระบบ
สืบพันธุ์ของ
เพศชายและ
เพศหญิง) 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๒, 
        ม.๒/๑๓, 
        ม.๒/๑๔, 
        ม.๒/๑๕, 
        ม.๒/๑๖, 
        ม.๒/๑๗ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของ
เพศชายและเพศหญิง 
- การเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว 
- การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของ
ตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
- การตกไข่ การมีประจำเดือน   
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  
จนคลอดเป็นทารก 
- การคุมกำเนิด 
- การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

๘ ๘ 

3 การเคล่ือนท่ี ว ๒.๒ ม.๒/๑๔, 
ม.๒/๑๕   

- อัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ โดยใช้สมการ 
- เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ
ความเร็ว 

7 10 

แรงและแรง
ลัพธ์ 

ว ๒.๒ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓, 
ม.๒/๔, ม.๒/๕ 

- แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำต่อวัตถุใน
แนวเดียวกัน 
- ความดันของของเหลว 
- แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลว 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำต่อ
วัตถุในของเหลว 

8 10 

แรงเสียด
ทาน 

ว ๒.๒ ม.๒/๖, 
ม.๒/๗, ม.๒/๘, 
ม.๒/๙ 

- อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด
ทานจลน์ 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงอื่น ๆ ท่ีกระทำต่อวัตถุ 

6 8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

- สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน 

โมเมนต์ของ
แรง 

ว ๒.๒ ม.๒/๑๐   - โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้
สมการM = Fl 

๔ ๖ 

สนามแม่ 
เหล็ก 
สนามไฟฟ้า 
และสนาม
โน้มถ่วง 

ว ๒.๒   
ม.๒/๑๐, 
ม.๒/๑๑,  
ม.๒/๑๒, 
ม.๒/๑๓ 

- สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระทำต่อ
วัตถุ 
- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วง
ท่ีกระทำต่อวัตถุ 
- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้ม
ถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้นๆ 
กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ 

4 8 

4 เทคโนโลยี
กับการ
ทำงาน 

ว ๔.๑ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓, 
ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 

- สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
ด้านพลังงานส่ิงแวดล้อม การเกษตร การ
อาหาร ปัญหา แล้วดำเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไป 
สู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
- การเลือก และการใช้ข้อมูล การ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลงาน การ
แก้ปัญหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

๑0 ๑0 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน        จำนวน ๒ หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ ๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

๑ งานและ
พลังงาน 

ว ๒.๓  ม.๒/๑, 
ม.๒/๒,ม.๒/๓, 
ม.๒/๔,ม.๒/๕, 
ม.๒/๖ 

- วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณ
เกี่ยวกับงานและกำลังท่ีเกิดจากแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการ  
- วิเคราะห์หลักการทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 
- ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง 
- แปลความหมายข้อมูลและอธิบาย
การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ
โดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
- วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการ
เปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้
กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

16 32 

๒ การแยกสาร
ผสม 

ว ๒.๑ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- การระเหยแห้งการตกผลึก การกล่ัน
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วย ตัวทำละลาย  
- แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกล่ันอย่างง่าย  
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัด
ด้วยตัวทำละลาย 
- นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

14 14 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

3 โครงสร้าง
โลกและการ
เปล่ียนแปลง 

ว ๓.๒  ม.๒/๔, 
ม.๒/๕,ม.๒/๖, 
ม.๒/๗,ม.๒/๘, 
ม.๒/๙  
ม.๒/๑๐ 

- โครงสร้างภายในโลก กระบวนการผุ
พังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสม
ตัวของตะกอน การเกิดดิน ช้ันดิน 
องค์ประกอบของดิน แหล่งน้ำผิวดิน
และแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่าง
ยั่งยืนในท้องถิ่น และภัยจากน้ำ 

20 24 

4 ทรัพยากร
พลังงาน 

(เช้ือเพลิง
ซากดึกดำ
บรรพ์ ) 

ว ๓.๒  ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- การเกิด และการใช้ประโยชน์จาก
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
- การนำเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ 
- การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนว
ทางการใช้พลังงานทดแทน 

16 16 

5 การ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ว ๔.๑ ม.2/๑,   
ม.๓/๒,ม.๓/๓,   
ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
 

-ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้
ตรรกะ 
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
-องค์ประกอบและหลักการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร  
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา
เบ้ืองต้น 
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ  
สร้างและแสดงสิทธิ 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

14 14 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์          รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน          จำนวน  ๒ หน่วยกิต        ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ระบบนิเวศ ว ๑.๑  ม.๓/๑, 
ม.๓/๒, ม.๓/๓,  
ม.๓/๔, ม.๓/๕,   
ม.๓/๖   

ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบระบบ
นิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิต สร้างแบบจำลองการ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ
นิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตใน
โซ่อาหาร ตระหนักถึงความ 
สัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

๑๕ ๑๕ 

๒ พันธุกรรม ว ๑.๓  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕,   
ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘,  ม.๓/๙,   
 

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน  ดีเอ็นเอ 
และ โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม แอลลีลเด่นข่มแอลลี
ลด้อยอย่างสมบูรณ์  
จีโนไทป์ ฟีโนไทป์  ความแตกต่าง
ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และ
ไมโอซิส การเปล่ียนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  
ประโยชน์ความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม การดัดแปรพันธุกรรม 
ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  อธิบาความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

๑๘ ๒๕ 

๓ สมบัติของ
สาร 

ว ๒.๑  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒, ม.๓/๓,   
ม.๓/๔, ม.๓/๕,   

สมบัติทางกายภาพประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุ

๑๕ ๑๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘ 

ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม อย่าประหยัดและคุ้มค่า การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเรียงตัวใหม่ของ
อะตอม แบบจำลองและสมการ   
กฎทรงมวล  ปฏิกิริยาดูดความร้อน 
คายความร้อน การเปล่ียนแปลง
พลังงานความร้อน ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ   ปฏิกิริยาของกรดกับเบส   
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ   ฝนกรด 
การสังเคราะห์แสง เขียนสมการ
ปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ยกตัวอย่างวิธีป้องกัน
และแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ท่ีพบในชีวิตประจำวันจากการ 
วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
บูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

๔ การ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ว ๔.๑ ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕ 
 

วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูล ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหา
หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น หาแนวทาง
การปรับปรุง แก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

๑๒ ๑๕ 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์           รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน           จำนวน  ๒ หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ ๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ไฟฟ้า ว ๒.๓  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕,   
ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘,  ม.๓/๙,   
ม.๓/๑๐,  
ม.๓/๑๑,  
ม.๓/๑๒    

วิเคราะห์ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
และความต้านทาน คำนวณใช้สมการ 
 V = IR  เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ 
ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน เขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
คำนวณพลังงานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัยอธิบายการ
เกิดคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัม และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๑๘ ๒๐ 

๒ แสง ว ๒.๓  ม.๓/๑๓,  
         ม.๓/๑๔ 
         ม.๓/๑๕   
         ม.๓๑๖  
         ม.๓/๑๗   
         ม.๓/๑๘ 
         ม.๓/๑๙   
         ม.๓/๒๐ 
         ม.๓/๒๑    

อธิบายกฏการสะท้อนของแสง  
การเกิดภาพจากกระจกเงา  
การหักเหของแสง ตัวกลางโปร่งใส 
การกระจายแสง แสงขาว 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง ทัศน
อุปกรณ์ เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตา ความสว่าง  วัดความ
สว่างของแสงตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงท่ีมี
ต่อดวงตา วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา ข้อเสนอแนะ การจัดความ
สว่างให้เหมาะสม  

๑๘ ๒๐ 

๓ อวกาศ ว ๓.๑  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒, ม.๓/๓,   
ม.๓/๔   
 

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย ์ 
การเกิดฤดู การเคล่ือนท่ีดวงอาทิตย์ 

๑๒ ๑๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

ข้างขึ้น – ข้างแรม การเปล่ียนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
น้ำขึ้น-น้ำลง 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

๔ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว ๔.๒  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔     
 
 
 

พัฒนาแอปพลิเคช่ัน   ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเตอร์เนตท่ีหลากหลาย  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผลกระทบ
จากการให้ข่าวสารท่ีผิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 

๑๒ ๑๕ 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                        เวลา  ๒oo   ชั่วโมง   
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 
๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a, e, i, o, u 
    ๑ . ๑ . ๔  ก า ร อ อ ก เ ส ี ย ง พ ย ั ญ ช น ะ ( 
consonant ) และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
๑.๒ My Self 
    ๑.๒.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑.๒.๒ คำศัพท์ pet   fruit   color   like  
favorite 
    ๑.๒.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๒.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๒.๕การแสดงความรู้สึก How do you 
feel? 
    ๑.๒.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
 
 

 
๔o 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
 

๑ 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 
 
 

 
 
 

ต ๑.๑ ป.๑/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๑/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

๑.๓ My  Family 
    ๑.๓.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๓.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๓.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๓.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 
๑.๔ My School  
    ๑.๔.๑ ประโยคคำสั ่งประโยคคำสั ่ง sit 
down, stand up, close your book, open 
your book, look, listen 
    ๑.๔.๒ นับตัวเลข๑-๒o 
   ๑.๔.๓  ประโยคทักทายง่ายๆ 
    ๑.๔.๔  คำศัพท์ สะกดคำศัพท์ 
    ๑.๔.๕  เขียนและพูดเนื้อหาโรงเรียน 
 
รอบรู้ภาษา 
 
    ๒.๑ Body  
     ๒.๑.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body  
    ๒.๑.๒ ประโยคสนทนาเรื่อง Body  
    ๒.๑.๓  พูดและเขียน Body  
    ๒.๑.๔  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
Body  
 
   ๒.๒ My Food 
    ๒.๒.๑ คำศัพท์ และการออกเสียง My 
Food 
    ๒.๒.๒  ประโยคสนทนาเรื่อง My Food 
    ๒.๒.๓  พูดและเขียน My Food 
    ๒.๒.๔  ตอบคำถามจากเร ื ่องท ี ่ฟ ัง  My 
Food 
๒.๓  Animal 
    ๒.๓.๑  คำศัพท์และการออกเสียง Animal 
    ๒.๓.๒  เลือกภาพตรงกับคำศัพท์ Animal 
    ๒.๓.๓  อ ่านและตอบคำถามสั ้นๆเร ื ่อง 
Animal 
    ๒.๓.๔  พูดให้ข้อมูลตนเองเรื่อง Animal 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
 

๑o 
๒ 
 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 

 

ต ๑.๒ป๑/๓-๔ 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๓ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต๑.๑ป๑/๒ 
ต๑.๒ป๑/๓ 

 
 
 
 
 

ต๑.๑ป๑/๓ 
ต๑.๒ป๑/๑ 

 
 

 
ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๒ป๑/๒ 

 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

 
๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 

ภาษาและการส่ือสาร 
   ๓.๑ Hobby 
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ การออกเสียง Hobby 
    ๓.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานอดิเรก 
    ๓.๑.๓ เขียนตอบแบบส้ันจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๔  พูดให้ข้อมูลงานอดิเรก 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
   ๓.๒  About Me 
    ๓.๒.๑ คำศัพท์ ตัวเอง 
    ๓.๒.๒  ประโยคส่ือสารอธิบายตัวเอง 
    ๓.๒.๓  เขียนและพูดการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๓.๒.๔  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๒.๕  เลือกภาพตรงกับเนื้อหา 
 
   ๓.๓  Season 
    ๓.๓.๑ คำศัพท์ การออกเสียง Season 
    ๓.๓.๒  ประโยคส่ือสารการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
Season 
    ๓.๓.๓  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Season 
    ๓.๓.๔  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
   
ภาคเรียนท่ี๒ 
 
   ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
๔.๑  Special Time 
    ๔.๑.๑  คำศัพท์ Special Time 
    ๔.๑.๒  เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำและกลุ่มคำท่ีฟังเรื่อง Special Time 
    ๔.๑.๓  ช่ือคำและคำศัพท์ที ่ก ับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา 
    ๔.๑.๔  ถามและตอบประโยคส้ันๆ 
 
 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 
 

๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

 
 

ต ๑.๑ป๑/๑ 
ต ๑.๓ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๑.๒ป๑/๔ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๒.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  What’s this? / What’s that? 
    ๔.๒.๑ คำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน ในบ้าน 
อาหารเครื่องด่ืม  
    ๔.๒.๒ เขียน อ่าน พูด ประโยคถาม-ตอบ
ส่ิงของรอบกาย 
    ๔.๒.๓  ระบุภาพตรงกับคำศัพท์ 
    ๔.๒.๔  ตอบคำถามส้ันๆ 
    ๔.๒.๕  สนทนาประโยคส้ันๆ 
 
๔.๓  Christmas 
    ๔.๓.๑ คำศัพท์ Christmas 
    ๔.๓.๒ ความเป็นมา Christmas 
    ๔.๓.๓  เขียนให้ข้อมูล Christmas 
    ๔.๓.๔ ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง Christmas 
    ๔.๓.๕ เข้าร่วมกิจกรรม Christmas 

๑o 
๒ 
 

๓ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 

 
ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๑/๑-๒ 
 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔.๔  Happy New Years 
    ๔.๔.๑ คำศัพท์ Happy New Years 
    ๔.๔.๒ ความเป็นมา Happy New Years 
    ๔.๔.๓  เขียนให้ข้อมูล Happy New Years 
    ๔.๔.๔ ตอบคำถามจากเนื ้อเรื ่อง Happy 
New Years     
    ๔ .๔.๕ เข ้ าร ่ วมก ิจกรรม Happy New 
Years 
 
ภาษารอบตัว 
 
   ๕.๑  Celebrations 
    ๕.๑.๑  คำศัพท์ Celebration 
    ๕.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานเฉลิมฉลอง 
   ๕.๑.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องงานเฉลอม
ฉลอง 
   ๕.๑.๔  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 ๕.๒  Greeting 
     ๕.๒.๑  คำศัพท์การทักทาย 
     ๕.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๕.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๕.๒.๔  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
  
 ๕.๓  Outdoor Fun 
    ๕.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๕.๓.๒  พูด อ่าน เขียน กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๕.๓.๓  การใช้ can ถามและตอบคำถาม 
เกี่ยวกับความสามารถ 
    ๕.๓.๔  ประโยชน์การออกกำลังกาย 
   
 
 
 
 
 

๑o 
๒ 
๑ 
๓ 
๓ 
 

๑ 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 

ต ๒.๑ป๑/๒-๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๑/๓ 
ต ๒.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๑/๔ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๑/๑ 
ต ๓.๑ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๖    ภาษาและวัฒนธรรม 

 
   ๖.๑  What  do  I  have ? 
    ๖.๑.๑ คำศัพท์ส่ิงของรอบกาย 
    ๖.๑.๒ พูด เขียน  แต่งประโยคส่ิงท่ีตนเองมี 
    ๖.๑.๓  จำลองสถานการณ์ What  do  I  
have ? 
    ๖.๑.๔  รวบรวมคำศัพท์ 
 
       ๖.๒  In the Toy Store 
    ๖.๒.๑ คำศัพท์เกี่ยวกับของเล่น 
    ๖.๒.๒  การใช้ want และ do ถามและ
ตอบคำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการ 
    ๖.๒.๓  การใช้ like และ do ถามและตอบ
คำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีชอบ 
    ๖.๒.๔  ชอบ การใช้ does และ like กับ
สรรพนามบุรุษท่ี ๓ 
 
๖.๓  Travel 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๒  ประโยคส่ือสารในการท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก การท่องเที่ยวแบบ
ส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

 
 

ต ๓.๑ป๑/๑ 
ต ๔.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๔.๑ป๑/๑ 
ต ๔.๒ป๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ต๔.๑ป๑/๑ 
ต๔.๒ป๑/๑ 

 

๑๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๒oo 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                            เวลา  ๒o๐  ชั่วโมง   
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
   
 ๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a,e,i,o u 
    ๑ . ๑ . ๔  ก า ร อ อ ก เ ส ี ย ง พ ย ั ญ ช น ะ ( 
consonant ) และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
๑.๒ My Self 
    ๑.๒.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑.๒.๒ คำศัพท์  
    ๑.๒.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๒.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๒.๕การแสดงความรู้สึก How do you 
feel? 
    ๑.๒.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
 
๑.๓ My  Family 
    ๑.๓.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๓.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๓.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๓.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 

 
๔o 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
 

๑ 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 

 
 
 

ต ๑.๑ ป.๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๓-๔ 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๓-๔ 
 

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

  ๑.๔ My School  
    ๑.๔.๑ ประโยคคำสั่งประโยคคำสั่ง Show 
me a/an…/Open your book.  Don’ t talk 
in class. etc 
    ๑.๔.๒ คำขอร ้อง Please come here./ 
Come here,please.  Don’t make a lound 
nouse, please. /  Please don’ t make a 
loud noise. etc 
   ๑.๔.๓  ประโยคทักทายง่ายๆ 
   ๑.๔.๔  เขียนและพูดเนื้อหาโรงเรียน 
 
 รอบรู้ภาษา 
 
   ๒.๑  Greeting 
     ๕.๒.๑  คำศัพท์การทักทาย 
     ๕.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๕.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๕.๒.๔  ให้ข้อมูลตนเอง 
     ๕.๒.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
  ๒.๒  Date and Time 
    ๒.๒.๑  คำศัพท์วัน เดือน ช่วงเวลา 
    ๒.๒.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๒.๒.๓  พูด เขียน คำศัพท์วัน เดือน 
    ๒.๒.๔  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
   ๒.๓      ๒.๑ Body & Health 
     ๒.๓.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body 
& Health 
    ๒ .๓.๒ ประโยคสนทนาเร ื ่ อง  Body & 
Health 
    ๒.๓.๓  พูดและเขียน Body & Health 
    ๒.๓.๔  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
Body & Health 
 
 
 

๑o 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๓ 
๓ 
 

๓o 
 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
 

๓ 
๓ 
๒ 

ต ๑.๒ป๒/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๑ 
ต ๑.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๒ 
ต ๑.๒ป๒/๓ 

 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
๔ 

  ภาษาและการส่ือสาร 
 
๓.๑  My Food 
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ และการออกเสียง My 
Food 
    ๓.๑.๒  ประโยคสนทนาเรื่อง My Food 
    ๓.๑.๓  พูดและเขียนให้ข้อมูล My Food 
    ๓.๑.๔  ตอบคำถามจากเร ื ่องท ี ่ฟ ัง  My 
Food 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
๓.๒   On the Farm 
    ๓.๒.๑  คำศัพท์และการออกเสียง Animal 
    ๓.๒.๒  เลือกภาพตรงกับคำศัพท์ Animal 
    ๓.๒.๓  อ่านและตอบคำถามสั้นๆOn the 
Farm 
    ๓.๒.๔  พูดให้ข้อมูลตนเอง 
    ๓.๒.๕  ประดิษฐ์ส่ือสัตว์  
 
๓.๓  Free Time  
    ๓.๑.๑ คำศัพท์ งานอดิเรก 
    ๓.๑.๒  ประโยคส่ือสารงานอดิเรก 
    ๓.๑.๓ เขียนตอบแบบส้ันจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๔  พูดให้ข้อมูลงานอดิเรก 
    ๓.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
   ๔.๑   About Me 
    ๔.๑.๑ คำศัพท์ ตัวเอง 
    ๔.๑.๒  ประโยคส่ือสารอธิบายตัวเอง 
    ๔.๑.๓  เขียนและพูดการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๔.๑.๔  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๔.๑.๕  เลือกภาพตรงกับเนื้อหา 
 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 
 

๓o 
 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

 
 

ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป๒/๒ 
ต ๑.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๔ 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ป๒/๑- 
ต ๑.๓ป๒/๑ 

 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

   ๔.๒  My questions 
    ๔.๒.๑  ประโยค Yes-No Question 
    ๔.๒.๒ การใช้ This is /That is 
    ๔.๒.๓ การใช้ a/an 
    ๔.๒.๔  prepositions in, on, under 
    ๔ .๒ .๕   ตอบคำถามจาก เน ื ้ อ เ ร ื ่ อง ท่ี
กำหนดให ้
 
   ๔.๓  My Clothes 
    ๔.๓.๑ คำศัพท์เครื่องแต่งกาย สี 
    ๔.๓.๒ เขียน พูดประโยคการแต่งกาย 
    ๔.๓.๓  ตอบคำถามการแต่งกาย 
    ๔.๓.๔  พูดให้ข้อมูลการแต่งกายของตนเอง 
    ๔.๓.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
 
 
ภาษารอบตัว 
 
   ๕.๑  Nice weather 
    ๕.๑.๑  คำศัพท์สภาพอากาศ  
    ๕.๑.๒  พูด เขียนการให้ข้อมูลสภาพอากาศ 
    ๕.๑.๓  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๕.๑.๔  รวบรวมคำศัพท์เป็นรูปเล่ม 
    ๕.๑.๕  จำลองสถานการณ์สนทนาประโยค
ส่ือสาร 
 
   ๕.๒  Christmas 
   ๕.๒.๑ คำศัพท์เทศกาลChristmas 
    ๕.๒.๒ ประวัติChristmas 
    ๕.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๒.๔  จัดทำนิทรรศการกาล Christmas 
    ๕.๒.๕  เข้าร่วมกิจกรรม Christmas 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 
 

๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 
 

๑o 
๒ 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 

ต ๒.๒ป๒/๑ 
ต๓.๑ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๓ป๒/๑ 
ต ๒.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ป๒/๑ 
ต ๓.๑ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 

   ๕.๓  Happy New Years 
    ๕.๓.๑ คำศัพท์เทศกาล Happy New Years 
    ๕.๓.๒ ประวัติ Happy New Years 
    ๕.๓.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 

๑o 
 
 
 
 

ต ๒.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 

๕ 
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๖ 

    ๕.๓.๔  จัดทำนิทรรศการกาล Happy New 
Years 
    ๕.๓.๕  เข ้าร ่วมก ิจกรรม Happy New 
Years 
 
   ๕.๔  Happy Birthday 
    ๕.๔.๑ คำศัพท์เทศกาล Happy New Years 
    ๕.๔.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๔.๓  การ์ดวันเกิด 
    ๕.๔.๔  สนทนาการอวยพรวันเกิด 
 
ภาษาและวัฒนธรรม 
 
   ๖.๑  Festival and important day 
    ๖.๑.๑  คำศัพท์ เทศกาลและวันสำคัญ 
    ๖.๑.๒  เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำและกลุ่มคำท่ีฟัง 
    ๖.๑.๓  การ ้องเพลง เล ่นเกมส์ในช ่วง
เทศกาลพิเศษ 
    ๖.๑.๔  ถามและตอบประโยคส้ันๆ 
 
   ๖.๒  Occupation 
    ๖.๒.๑  คำศัพท์ อาชีพ 
    ๖.๒.๒  ประโยคส่ือสารถามตอบ อาชีพ 
    ๖.๒.๓  เลือกภาพให้ตรงกับอาชีพ 
    ๖.๒.๔  เขียนเนื้อหาอาชีพตนเอง 

 
 
 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
 
 

๓o 
 

๑o 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 

 
 
 
 

ต ๓.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๔.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 

 

 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 

 
   ๖.๓   Travel 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๒  ประโยคส่ือสารในการท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก การท่องเที่ยวแบบ
ส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์การท่องเท่ียว 
    ๖.๓.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๑ 

ต ๔.๑ป๒/๑ 
ต ๔.๒ป๒/๑ 
 

๕ 
 
 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒o๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา  ๒o๐  ชั่วโมง 
 
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
   
 ๑.๑ Hello English 
    ๑.๑.๑ พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พิมพ์
ใหญ่ 
    ๑.๑.๒ พยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z พิมพ์เล็ก 
    ๑.๑.๓ สระภาษาอังกฤษ a,e,i,o u 
    ๑ . ๑ . ๔  ก า ร อ อ ก เ ส ี ย ง พ ย ั ญ ช น ะ ( 
consonant ) และ  สระ ( vowel ) 
    ๑.๑.๕ การสะกดคำศัพท์และการออกเสียง
คำศัพท์ 
    ๑.๑.๖ สะกดช่ือตัวเอง 
 
   ๑.๒  Greeting 
     ๑.๒.๑  ประโยคการทักทาย 
     ๑.๒.๒  ถาม-ตอบประโยคการทักทาย 
     ๑.๒.๓  จำลองสถานการณ์การทักทาย 
     ๑.๒.๔  ให้ข้อมูลตนเอง 
     ๑.๒.๕  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
  ๑.๓ My Self 
    ๑.๓.๑ประโยคทักทายส้ันๆ 
    ๑.๓.๒ คำศัพท์ pet   fruit   color   like  
favorite 
    ๑.๓.๓ ความสามรถ What can you do? 
    ๑.๓.๔ งานอดิเรก Hobby 
    ๑.๓.๕การแสดงความรู ้สึก How do you 
feel? 
    ๑.๓.๖ อาชีพในอนาคต My dream job. 
 
 

 
๔o 
 

๑o 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
 

๑ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 

 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒ ป.๓/๑-๒ 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๑ 
ต ๑.๒ ป.๓/๑ 
 
 

 
๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 ๑.๔ Around the world 
    ๑.๔.๑ คำศัพท์ประเทศ สถานท่ีต่างๆ 
    ๑.๔.๒ เนื้อเรื ่อง ประโยค ความรู้สิ ่งต ่าง
รอบตัว 
    ๑ .๔ .๓  อ ่ าน เน ื ้ อ เ ร ื ่ อ ง  ตอบคำถาม 
แบบฝึกหัด 
    ๑.๔.๔ ประดิษฐ์ช้ินงาน 
    ๑.๔.๕ สรุปใจความส้ันๆ 
 
รอบรู้ภาษา 
๒.๑  My  Family 
    ๑.๔.๑ คำศัพท์ครอบครัว Family 
    ๑.๔.๒ แผนผังครอบครัว Family Tree 
    ๑.๔.๓ เขียนประโยคครอบครัวตนเอง 
    ๑.๔.๔ สนทนาถามตอบครอบครัวตนเอง 
 
   ๒.๒  At Home 
    ๒.๒.๑ คำศัพท์เกี่ยวกับครัว 
    ๒.๒.๒ ถาม-ตอบ เนื้อเรื่องครอบครัว 
    ๒.๒.๓ สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ 
    ๒.๒.๔ เลือกภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๒.๒.๕ พูดให้ข้อมูลครอบครัว 
    ๒.๒.๖ ช้ินงานครอบครัว 
 
   ๒.๓ All Years Round 
    ๒.๓.๑ คำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้องสภาพอากาศ 
    ๒.๓.๒ อ่านเนื้อเรื่อง 
    ๒.๓.๓ สนทนาโต้ตอบ 
    ๒.๓.๔ ประดิษฐ์ช้ินงาน  
    ๒.๓.๕ ทำแบบฝึกหัด 

๑o 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 
๒ 
 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๑ 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 

ต ๑.๑ ป.๓/๔ 
ต ๑.๒ ป.๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๒ 
ต ๑.๒ ป.๓/๑ 
 
 
 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๔ 
ต ๑.๒ ป.๓/๕ 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒ ป.๓/๔-๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 

ภาษาและการส่ือสาร 
 
   ๓.๑  Friends 
     ๓.๑.๑  คำศัพท์รอบตัว 
    ๓.๑.๒  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๓.๑.๓  พูด เขียน อ่าน ประโยคส่ือสารง่ายๆ 
    ๓.๑.๔  อ่านออกเสียงคำศัพท์ 

๓o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๔ 
ต ๑.๒ ป.๓/๒ 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
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๔ 

    ๓.๑.๕  เขียนให้ข้อมูลตนเองและเพื่อน 
 
   ๓.๒ Body & Health 
     ๓.๒.๑  คำศัพท์ และการออกเสียง Body 
& Health 
    ๓ .๒.๒ ประโยคสนทนาเร ื ่ อง  Body & 
Health 
    ๓.๒.๓  พูดและเขียน Body & Health 
    ๓.๒.๔  ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
Body & Health 
 
   ๓.๓  Our Weekend 
    ๓.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๒  ตอบคำถามกิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๓  แต่งประโยคกิจกรรมวันหยุด 
    ๓.๓.๔  อ ่านออกเสียงคำศัพท์ก ิจกรรม
วันหยุด 
    ๓.๓.๕  ระบุภาพให้ตรงกับกิจกรรมวันหยุด 
 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
ภาษาอังกฤษกับโลกยุคปัจจุบัน 
 
    ๔.๑ Happy Birthday 
     ๔.๑.๑ คำศัพท์อวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๒ เนื้อเรื่องอวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๓ ตอบคำถาม 
     ๔.๑.๔ ประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันเกิด 
     ๔.๑.๕ แบบฝึกหัด 
     ๔.๑.๖ จำลองเหตุการณ์วันเกิด  

๒ 
 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 
 
 

๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๑ 
ต ๑.๒ ป.๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๑ ป.๓/๒ 
ต ๑.๒ ป.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๓ ป.๓/๑-๒  

 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔.๒  Around Town 
    ๔.๒.๑  คำศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ 
    ๔.๒.๒ การเนื้อเรื่อง ตอบคำถาม 
    ๔.๒.๓ แบบฝึกหัด 
    ๔.๒.๔  สนทนาโต้ตอบ 
    ๔ .๒ .๕   ตอบคำถามจาก เน ื ้ อ เ ร ื ่ อง ท่ี
กำหนดให ้
 
     ๔.๑  Our Food 

๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑o 
๒ 

ต ๑.๓ ป.๓/๑ 
ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
 
 
 
 
 
ต ๑.๓ ป.๓/๒ 
ต ๒.๒ ป.๓/๑ 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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๕ 

    ๔.๑.๑  คำศัพท์เมนูอาหาร 
    ๒.๓.๒  เขียนเนื้อหาเมนูอาหาร 
    ๒.๓.๓  สาธิตการทำเมนูอาหารแบบง่ายๆ 
    ๒.๓.๔  ถาม-ตอบเนื้อเรื่องอาหาร 
ภาษารอบตัว 
 
   ๕.๑  Our Clothes 
    ๕.๑.๑ คำศัพท์Clothes 
    ๕.๑.๒ ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๑.๓  แบบฝึกหัด 
    ๕.๑.๔ สนทนาโต้ตอบ 
    ๕.๑.๕ จับคู่ วาดภาพ 
 
   ๕.๒  Thing I can do 
    ๕.๑.๑ คำศัพท์ความสามารถ 
    ๕.๒.๒ สนทนาความสามารถส่วนตัว 
    ๕.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๕.๒.๔  แบบฝึกหัด 
    ๕.๒.๕  แสดงความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๓ 
๓ 
๒ 
 
 

๔o 
 

๑o 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๑o 
๒ 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 
 
 
 
 
 
ต ๒.๑ ป.๓/๓ 
ต ๒.๒ ป.๓/๑  

 
 
 
 
 

๒o 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
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ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

   ๕.๓  Play Time 
    ๕.๓.๑  คำศัพท์กิจกรรมยามว่าง 
    ๕.๓.๒  ประโยคส่ือสารถามตอบ  
    ๕.๓.๓  แบบฝึกหัด 
    ๕.๓.๔  เขียนเนื้อหากิจกรรมยามว่าง 
   ๕.๔  What are you doing? 
    ๕.๔.๑  คำศัพท์การกระทำ  
    ๕.๔.๒  พูด เขียนการให้ข้อมูลตัวเอง 
    ๕.๔.๓  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
    ๕.๔.๔  รวบรวมคำศัพท์เป็นรูปเล่ม 
    ๕.๔.๕  สนทนาโต้ตอบง่ายๆ 
 
ภาษาและวัฒนธรรม 
   ๖.๑  Place and me 
    ๖.๑.๑ คำศัพท์ สถานท่ีสำคัญต่างๆ 
    ๖.๑.๒  เขียน พูด บอกสถานท่ี 
    ๖.๑.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๖.๑.๔  พูดให้ข้อมูลอธิบายสถานท่ีใกล้ตัว 
    ๖.๑.๕  ระบุภาพให้ตรงกับคำศัพท์ 
   ๖.๒  Outdoor activity 
    ๖.๒.๑  คำศัพท์กิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๖.๒.๒  เนื้อเรื่องกิจกรรมกลางแจ้ง 
    ๖.๒.๓  ตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 
    ๖.๒.๔  แบบฝึกหัด 
    ๖.๒.๕ ช้ินงานกิจกรรมกลางแจ้ง 

๑o 
๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

 
๓o 
๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑o 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ป.๓/๑ 

 
 

 
ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๔.๑ ป๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

๕ 
 
 

 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
   ๖.๓ Festival 
    ๖.๓.๑  คำศัพท์เทศกาลต่างๆ 
    ๖.๓.๒  เนื้อเรื่องเทศกาลต่างๆ 
    ๖.๓.๓  พูด เขียน บอก เทศกาลแบบส้ันๆ 
    ๖.๓.๔  รวบรวมช่ือคำศัพท์เทศกาล 
    ๖.๓.๕  จำลองสถานการณ์ 

๑o 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 

ต ๓.๑ป.๓/๑ 
ต ๔.๒ ป.๓/๑ 

๕ 
 
 
 
 
 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒oo 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง   
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ About me 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔ ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑, 
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑  ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๒ Things around me 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒,ป.๔/๔,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑ , 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๓ ๑๐ 

๓ 
 
 
 
 
 
 

In my house 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓  , 
ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑ ,ป.๔/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑  ต ๔.๒ ป.๔/๑   

  ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๔ ๑๐ 

๔ A rainy day 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑ ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ต ๓.๑ ป.๔/๑   
ต ๔.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๓  
 

๑๐ 
 

๕ Flowers and Plants 
 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 

๑๓ ๑๐ 
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 ต ๒.๑ ป.๔/๒  , 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑   ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๖ Go to the farm 
 
 

ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑  ,ป.๔/๒  ,ป.๔/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑     , 
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
ต ๔.๑ ป.๔/๑  ต ๔.๒ ป.๔/๑   

๑๔ ๑๐ 

๗ Sport and games ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
 

๑๔ ๑๐ 

๘ My Hometown ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒ 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    
 

๑๓ ๑๐ 

๙ At the seaside ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒              
ต ๓.๑ ป.๔/๑    

๑๓ ๑๐ 

                                                         รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔                            
รหัสวิชา อ ๑๔๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My meals 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารท่ีตนเองรับประทานในแต่
ละมื้อได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับมื้ออาหาร 

คำศัพท์เกี่ยวกับช่ืออาหาร 

โครงสร้างประโยค 

  -  What are you going to have for 
breakfast / lunch / dinner ? 

   - I am going to have…ช่ืออาหาร 

  - What food do you like? 

   - I like… ช่ืออาหาร 

๖ 10 

2 Free time 
ผลการเรียนรู้ 

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับชนิดกีฬา 
และงานอดิเรกได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับกีฬา และงานอดิเรก
ของตนเองและผู ้อ ื ่น โดยใช้
โครงสร้างประโยคท่ีกำหนดให้ได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา 

คำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรก 

- โครงสร้างประโยค 

  - What sport do you like? 

   - I like…ช่ือกีฬา 

  - What is you hobby? 

   - My hobby is…งานอดิเรก 

๗ 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 Talking about time 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
2. บอกเวลาได้ตามที่ปรากฏอยู่
บนหน้าปัดนาฬิกา 
3. บอกสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำ
และที่ผู้อื ่นกระทำในเวลาต่างๆ 
ได้ 
4. ตอบคำถามเกี ่ยวก ับเร ื ่อง
เวลาได้ 

คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเวลา 

คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

- โครงสร้างประโยค 

  - What time is it? 

   - It is ..(เวลา) o’clock. 

  - What time do you…กิจวัตร? 
   - I…กิจวัตร at…เวลา o’clock. 
 
 

๗ 10 

4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.6/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 

 

๗ 10 

5 Places around us 
ผลการเรียนรู้  

ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, 
ป.3/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง 

- โครงสร้างประโยค 

  - Where are you going? 

   - I’m going to the …สถานท่ี 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

  - Where is the…สถานท่ี? 

   - It’s…คำบุพบท the…สถานท่ี 

 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๔/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                               กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ A day at school 
 

ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ , 
ป.๕/๔  
ต ๑.๒ ป .๕/๑ ,ป .๕/๒,ป .๕/๓  ,ป .๕/
๔  ,ป .๕/๕  ต ๑.๓ ป .๕/๑  ,ป .๕/๒  ,
ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๒ Big family  ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  ,ป.๕/๕  ต ๑.๓ ป.๕/๑  ,ป.๕/
๒  ,ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 

๑๔ ๑๐ 

๓ My friends 
 
 
 

 ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓ 
  ,ป.๕/๔  ,ป.๕/๕  ต ๑.๓ ป.๕/๑  , 
ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 
 

๑๓ ๑๐ 

๔ All year long 
 

 ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓  , 

๑๔ 
 

๑๐ 
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ป.๕/๔  ,ป.๕/๕  ต ๑.๓ ป.๕/๑  , 
ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑ 
 ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 
๕ Where animals live 

 
 
 

 ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  ,ป.๕/๕  ต ๑.๓ ป.๕/๑  , 
ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   
 ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 

๑๔ ๑๐ 

๖ My beloved the 
country 

 ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป .๕/๑ ,ป .๕/๒,ป .๕/๓  ,ป .๕/
๔  ,ป .๕/๕  ต ๑.๓ ป .๕/๑  ,ป .๕/๒  ,
ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑    
 ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 

๑๓ ๑๐ 

7 Get in touch 
 
 

ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  ,ป.๕/๕ 
  ต ๑.๓ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 

๑๓ 
 

๑๐ 
 

๘ Beautiful and healthy 
 

 ต ๑.๑ ป .๕/๑  ,ป .๕/๒  ,ป .๕/๓  ,ป.
๕/๔  

๑๓ ๑๐ 
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                                                                     รวมเวลาเรียนตลอด
ภาค 

๑๒๐  

                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ต ๑.๒ ป .๕/๑ ,ป .๕/๒,ป .๕/๓  ,ป .๕/
๔  ,ป .๕/๕  ต ๑.๓ ป .๕/๑  ,ป .๕/๒  ,
ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 
9 A party! 

 
 

 ต ๑.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓  , 
ป.๕/๔  
 ต ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒,ป.๕/๓  ,ป.๕/
๔  ,ป.๕/๕  ต ๑.๓ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,
ป.๕/๓ 

   ต ๒.๑ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒  ,ป.๕/๓ 
   ต  ๒.๒ ป.๕/๑  ,ป.๕/๒   
 ต ๓.๑ ป.๕/๑   ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

   ต ๔.๒ ป.๕/๑ 
 

๑๓ ๑๐ 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕                            
รหัสวิชา อ ๑๕๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Foods and Drinks 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารและเครื่องด่ืมได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ
ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องด่ืม 

- Healthy food/ Unhealthy food 

- คำศัพท์เกี่ยวกับร้านค้า 

- บทสนทนาในร้านค้า 

- บทสนทนาการซื้อสินค้า 

- How to make sandwiches. 

 

 

๖ 10 

2 Occupations 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับอาชีพของตนเองใฝ่ฝัน 
โดยใช ้ โครงสร ้ างประโยคท่ี
กำหนดให้ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- บทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 

- 

 

15 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 My favorite things 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
3. บอกสิ ่งที ่ตนเองและเพื ่อน 
ชอบหรือไม่ชอบได้ 
4. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

คำศัพท์ เรื่อง Fruits 

คำศัพท์ เรื่อง Sports 

คำศัพท์ เรื่อง colors 

คำศัพท์ เรื่อง Places 

 

 

 

 
 

๗ 10 

4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 

 

๗ 10 

5 Things around us  
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง in on at under 

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานท่ี 

    

 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๕/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ My story 
 

 ต ๑.๑ ป .๖/๑,  ป .๖/๒, ป .๖/๓  ป .๖/
๔              

 ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๖/๑             , 
ต ๓.๑ ป.๖/๑    
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑  

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๒ Going Shopping 
 

 ต ๑.๑ ป .๖/๑, ป .๖/๒  ป .๖/๓  ป .๖/
๔   
 ต ๑.๒ ป .๖/๑, ป .๖/๒, ป .๖/๔,   ป .๖/
๕  ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑   

  ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒              
ต ๓.๑ ป.๖/๑   ต ๔.๒ ป.๖/๑  

๑๒ 
 

๑๐ 

๓ Good Health 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
 ต ๑.๒ ป .๖/๑, ป .๖/๒, ป .๖/๓ ,ป .๖/
๔,  ป.๖/๕  
 ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
 ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  

   ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒              
 ต ๓.๑ ป.๖/๑   ต ๔.๑ ป.๖/๑  

   ต ๔.๒ ป.๖/๑  
 

๑๒ 
 

๑๐ 
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ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔ Animals 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑    ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๕ The beautiful World 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๒ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

๖ Our neighbors ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑  ,ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

7 We are friends 
 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑ ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๘ Famous peoples 
 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
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๙ My Plan ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

๑๐ Good Children ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐ 
 

 

คะแนนระหว่างเรียน  ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค  ๓๐ 

 รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 
โครงสร้างรายวิชา  

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕                            
รหัสวิชา อ ๑๕๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Foods and Drinks 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเร ียนออกเสียงคำศัพท์
และสะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือ
อาหารและเครื่องด่ืมได้ถูกต้อง 
2. นักเร ียนเลือกร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของตนเอง และตรงตามหลัก
อนามัย 
3. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ
อาหารที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ
ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องด่ืม 

- Healthy food/ Unhealthy food 

- คำศัพท์เกี่ยวกับร้านค้า 

- บทสนทนาในร้านค้า 

- บทสนทนาการซื้อสินค้า 

- How to make sandwiches. 

 

 

๖ 10 

2 Occupations 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับอาชีพของตนเองใฝ่ฝัน 
โดยใช ้ โครงสร ้ างประโยคท่ี
กำหนดให้ได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- บทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 

- 

 

15 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 My favorite things 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
3. บอกสิ ่งที ่ตนเองและเพื ่อน 
ชอบหรือไม่ชอบได้ 
4. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

คำศัพท์ เรื่อง Fruits 

คำศัพท์ เรื่อง Sports 

คำศัพท์ เรื่อง colors 

คำศัพท์ เรื่อง Places 

 

 

 

 
 

๗ 10 

4 Friends 
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พ ู ดถามตอบบ ทสน ทน า
ทักทายได้ถูกต้องตามเวลา และ
แนะนำตนเองได้ 
2. พูดถามตอบบทสนทนา ถาม
ว่ามาจากประเทศใดได้ 
3. พูดบอกคำศัพท์ชื ่อประเทศ
ต่างๆ ได้ พูดบอกลักษณะของ
บุคคลได้ 
4. พูดและเขียนการใช้คำสรรพ
นามแทนคำนามได้ 

คำศัพท์ช่ือประเทศ 

คำทักทาย 

คำคุณศัพท์ 

- โครงสร้างประโยค 

  - What is your name? 

   - My name is... 

  - Where are you from? 

   - I’m from... 

  - What does she look like? 

   - She is ...คำคุณศัพท์ 

 

๗ 10 

5 Things around us  
ผลการเรียนรู้  

ป.๕/1, ป.๕/2, ป.๕/3, ป.๕/4, 
ป.๕/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ และตำแหน่งได้ 
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

คำบุพบทบอกตำแหน่ง in on at under 

บทสนทนาเกี่ยวกับสถานท่ี 

    

 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สน ทน า เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ารบอก
ตำแหน่งของสถานท่ีได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๕/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                          เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ My story 
 

 ต ๑.๑ ป .๖/๑,  ป .๖/๒, ป .๖/๓  ป .๖/
๔              

 ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕  
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๖/๑             , 
ต ๓.๑ ป.๖/๑    
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑  

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๒ Going Shopping 
 

 ต ๑.๑ ป .๖/๑, ป .๖/๒  ป .๖/๓  ป .๖/
๔   
 ต ๑.๒ ป .๖/๑, ป .๖/๒, ป .๖/๔,   ป .๖/
๕  ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑   

  ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒              
ต ๓.๑ ป.๖/๑   ต ๔.๒ ป.๖/๑  

๑๒ 
 

๑๐ 

๓ Good Health 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/๔   
 ต ๑.๒ ป .๖/๑, ป .๖/๒, ป .๖/๓ ,ป .๖/
๔,  ป.๖/๕  
 ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
 ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  

   ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒              
 ต ๓.๑ ป.๖/๑   ต ๔.๑ ป.๖/๑  

   ต ๔.๒ ป.๖/๑  
 

๑๒ 
 

๑๐ 
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ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔ Animals 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑    ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๕ The beautiful World 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๒ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

๖ Our neighbors ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔   ต ๑.๒ ป.๖/๑  ,ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

7 We are friends 
 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑ ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
 

๘ Famous peoples 
 
 

ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ป.๖/
๔ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๔,   ป.๖/๕ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๒.๑ ป.๖/๑  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

ต  ๒.๒ ป.๖/๑ 
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 
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๙ My Plan ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

๑๐ Good Children ต ๑.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๔  ,ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑  ,ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๒, 
ต  ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 

๑๒ 
 

๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๑๒๐ 
 

 

คะแนนระหว่างเรียน  ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค  ๓๐ 

 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม          ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖                            
รหัสวิชา อ ๑๖๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 10-20ประโยค 

 

 

๖ 10 

2  Giving Directions 
ผลการเรียนรู้ 

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนอ่านออกเสียงและ
สะกดคำศัพท์เกี ่ยวกับสถานท่ี 
ได้ 
2. นักเรียนพูดขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางได้ 

- คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

- คำศัพท์เรื่องทิศทาง 

-บทสนทนาเกี่ยวกับการถามทาง 

 

15 10 

3 At the restaurant 
ผลการเรียนรู้  
ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนาในร้านอาหาร
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Foods 

-การถามตอบเรื่อง ราคา 

-การส่ังอาหาร 

-บทสนทนาในร้านอาหาร 

 

๗ 10 

4 Let’s go shopping 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

การต่อรองราคา 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

5 My Holiday 
ผลการเรียนรู้  

ป.๖/1, ป.๖/2, ป.๖/3, ป.๖/4, 
ป.๖/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ท่ีต้องการไปได้ 
3. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีไปได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

My plan 

บทสนทนาเกี่ยวกับ Holiday 

    

 

๗ 10 

 4. พูดและเขียนถาม ตอบบท
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด
ของตัวเองได้ 

   

6 Phonics for fun 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๖/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑                      เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต     
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

๑ Message:  What do 
you remember? 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑  ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ 
ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/3 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3   
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑  
 

๑๐ 

2 Message:  Are you 
ready? 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน  ต ๑.๑ ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน  ต ๑.2 ม.๑/๑ 
มาตรฐาน  ต ๑.3 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน  ต 2.2 ม.๑/๑  
     สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน  ต 3.๑ ม.๑/๑                   
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน  ต 4.๑ ม.๑/๑           
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

3 Message:  What have 
you got? 
 

        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

4 Message: Descriptions 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

5 Message: My world   
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4, ต ๑.2 ม.๑/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2 
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เ ว ล า 
(ช่ัวโมง) 

6 Message:  I’ m usually 
late! 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑๐ 

Total in term round  
๑๒๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒                      เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต     
 

ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

7 Message:  At home 
     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2   
 
 

๑o 

8 Message: Having fun 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
 

๑o 

9 Message:  At the 
moment 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2, ต 2.๑ ม.๑/3  
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑, ต 2.2 ม.๑/2 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑  
 
 
 

๑o 
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ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เ ว ล า 
(ช่ัวโมง) 

๑o Message: Plans 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๑, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3,ต ๑.๑ ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/2, ต ๑.2 ม.๑/3, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/2,  ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 

๑o 

๑๑ Message:  About the 
past 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/๑, ต 2.๑ ม.๑/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.๑/๑ 
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.๑/๑ 
 

๑o 

๑2 Message: Heroes 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/3, ต ๑.๑ ม.๑/2, ต ๑.๑ ม.๑/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.๑/๑, ต ๑.2 ม.๑/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.๑/๑, ต ๑.3 ม.๑/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.๑/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.๑/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.๑/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.๑/๑ 
 

๑o 

Total in term round  
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑                            
รหัสวิชา อ ๒๑๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 15-30 ประโยค 

 

 

๖ 10 

2  On the phone 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น ั ก เ ร ี ย น พ ู ด โ ต ้ ต อบ ใน
โทรศัพท์ได้ 
 

- การส่ือสารทางโทรศัพท์ 

-บทสนทนาทางโทรศัพท์ 

-การแสดงบทบาทสมมติ 

 

๗ 10 

3 At the restaurant 
ผลการเรียนรู้  
ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนาในร้านอาหาร
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Foods 

-การถามตอบเรื่อง ราคา 

-การส่ังอาหาร 

-บทสนทนาในร้านอาหาร 

 

๗ 10 

4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

Clothes shop / Food shop 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

๗ 10 



142 
 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

5 Attractive places in the 
town 

ผลการเรียนรู้  
ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4, 
ม.๑/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียว    

 

๗ 10 

6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ป.๖/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๓                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๑               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต    
  

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

๑ Message:   Getting 
started 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 

๑o 

2 Message:  A Slice of  
life 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม. 2/2, ต ๑.๑ ม. 2/3, ต ๑.๑ ม. 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม. 2/๑, ต ๑.2 ม. 2/4, ต ๑.2 ม. 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม. 2/๑, ต ๑.3 ม. 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม. 2/๑, ต 2.๑ ม. 2/2, ต 2.๑ ม. 2/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม. 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 

๑o 

3 Message: Stories 
        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 
 
 
 
 
 

๑o 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

4 Message: 
Entertainment 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
      สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.2/๑ 

๑o 

5 Message:  On the 
move 

     สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/3 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
     สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.2/๑ 

๑o 

6 Message:  Echoes of 
the past 

      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/๑, ต 2.2 ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑ 
      
สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 

๑o 

Total in term round  
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

 อ ๒๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๒               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต      
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

7 Message:  Differences 
       สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม 2/๑ 
     สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
   

๑o 

8 Message: 

Our incredible world 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม 2/2, ต ๑.๑ ม 2/3, ต ๑.๑ ม 2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม 2/๑, ต ๑.2 ม 2/4, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม 2/๑, ต ๑.3 ม 2/2, ต ๑.3 ม 2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม 2/๑, ต 2.๑ ม 2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม 2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม 2/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

9 Message:  Looking 
ahead 

        สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/๑, ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4
  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/๑, ต ๑.2 ม 2/2, ต ๑.2 ม 2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต๑.3 ม.2/2 
     สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
     สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 
    

๑o 

๑o Message:  Some 
ketchup,please! 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/3, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 ม.
2/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2, ต 2.๑ ม.2/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
 สาระท่ี ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑ 

๑o 

๑๑ Message: In the wild 
  สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/๑, ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.
2/มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/3, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 
ม.2/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2, ต ๑.3 ม.2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/๑, ต 2.๑ ม.2/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.2/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.2/๑   

๑o 
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๑2 Message: Who cares? 
      สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.2/2, ต ๑.๑ ม.2/3, ต ๑.๑ ม.2/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.2/๑, ต ๑.2 ม.2/2, ต ๑.2 ม.2/4, ต ๑.2 ม.
2/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.2/๑, ต ๑.3 ม.2/2, ต ๑.3 ม.2/3 
       สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.2/2, ต 2.๑ ม.2/3 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.2/๑  
     

๑o 

Total in term round  
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒                            
รหัสวิชา อ ๒๒๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ Talking about Myself 
ผลการเรียนรู้  

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเรื่องเล่า
เรื่องของตนเองได้ 

- คำศัพท์ เรื่อง My self 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง 15-30 ประโยค 

 

 

๖ 10 

2  On the phone 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น ั ก เ ร ี ย น พ ู ด โ ต ้ ต อบ ใน
โทรศัพท์ได้ 
 

- การส่ือสารทางโทรศัพท์ 

-บทสนทนาทางโทรศัพท์ 

-การแสดงบทบาทสมมติ 

 

๗ 10 

3 At the air port 
ผลการเรียนรู้  
ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓.โต้ตอบบทสนทนาที่สนามบิน
ได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง airport 

-ประโยคท่ีใช้ในสนามบิน 

-signs in the airport 

-บทสนทนาในสนามบิน 

 

 

 

๗ 10 

4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

At the supermarket / At the fruit 
shop 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

การแสดงบทบาทสมมุติ 

5 Attractive places in my 
country 

ผลการเรียนรู้ 
ม.๒/1, ม.๒/2, ม.๒/3, ม.๒/4, 
ม.๒/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานที ่ท ่องเที ่ยวใน
ประเทศไทย    

 

๗ 10 

     

6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ม.๒/2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กั บ
ภาษาไทยอีกด้วย   

๖ 15 

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                             กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑               เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง   จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 

ล ำ ดั บ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

๑ Message:  
Connections 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 
ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑, ต 4.2 ม.3/2 

๑o 

2 Message: Past events สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
     สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
  

๑o 
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3 Message: People สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑ 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
       สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 
           

๑o 

4 Message: Places  สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
      สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
      สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
      สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
 มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑  
 

๑o 

5 Message: Goals 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3,  ต 
๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 

๑o 
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 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 
  

6 Message: Choices 
       สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑     

๑o 

Total in term round  
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๒            เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

7 Message:  
Achievements 

สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑ 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑ 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 

๑o 

8 Message: Experiences 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.
3/4, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/2 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  

๑o 
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9 Message:  Getting it 
right 

    สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4 
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/2, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/2        

๑o 

๑o Message: Where is it? 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.3/4, ต ๑.2 ม.
3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑   

๑o 

๑๑ Message: Talking 
สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/๑, ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.
3/4มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต.๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 

๑o 
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 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑  
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑ 

๑2 Message:  New 
beginnings 

 สาระท่ี ๑  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.3/2, ต ๑.๑ ม.3/3, ต ๑.๑ ม.3/4  
มาตรฐาน ต ๑.2 ม.3/๑, ต ๑.2 ม.3/3, ต ๑.2 ม.3/5 
มาตรฐาน ต ๑.3 ม.3/๑, ต ๑.3 ม.3/2, ต ๑.3 ม.3/3 
 สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.๑ ม.3/๑, ต 2.๑ ม.3/2, ต 2.๑ ม.3/3 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/๑, ต 2.2 ม.3/2 
 สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต 3.๑ ม.3/๑  
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.๑ ม.3/๑ 
มาตรฐาน ต 4.2 ม.3/๑, ต 4.2 ม.3/2  

๑o 

Total in term round  
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม           ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓                           
รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๑                                      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ My Daily life 
ผลการเรียนรู้  

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่อง
ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

- พูดเล่าเกี่ยวกับตนเอง ๑๐-๒๐ ประโยค 

 

 

๖ 10 

2  Giving information 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑ในักเรียนพูดให้ข้อมูลจากสิ่งท่ี
อ่าน หรือส่ิงท่ีเห็นได้ 
๒.นักเรียนพูดแสดงความรู้สึก 
หร ือแสดงความค ิดเห ็นตาม
สถานการณ์ได้ 

 
 

- signs / poster / Advertising 

-  Expression ในสถานการณ์ต่างๆ 

เช่น การแสดงความยินดี หรือเสียใจ 

การขอโทษ การขอบคุณ การให้คำแนะนำ 

 

๗ 10 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 At the hotel 
ผลการเรียนรู้ 

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงสะกด และบอก
ความหมายของคำศัพท์ได้ 
๒.ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 
๓ .โต ้ตอบบทสนทนาท ี ่ ใช ้ ใน
โรงแรมได้ 

-คำศัพท์ เรื่อง Hotel 

-ประโยคท่ีใช้ในโรงแรม 

-บทสนทนาในโรงแรม 

-การแสดงบทบาทสมมติ 

 
 
 

๗ 10 

4 At the shop 
ผลการเรียนรู้  

ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดถามตอบบทสนทนา การ
ซื้อขายสินค้า 

คำศัพท์ เรื่อง numbers 

How much / How many 

At the supermarket / At the fruit 
shop 

บทสนทนาการซื้อขายสินค้า 

การแสดงบทบาทสมมุติ 

๗ 10 

5 Attractive places in the 
world 

ผลการเรียนรู้ 
ม.๓/1, ม.๓/2, ม.๓/3, ม.๓/4, 
ม.๓/5 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ  
2. พูดบอกประโยคเก ี ่ ยวกับ
สถานท่ีต่างๆ ทีท่องเท่ียวได้ 

คำศัพท์สถานท่ี 

Preposition of places 

บทสนทนาแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวในโลก    

 

๗ 10 

     

6 Phonics 
ผลการเรียนรู้ 
ม.๓/2 

   การเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษเป็นส่ิงสำคัญต่อเนื่องจากการ
เ ร ี ย น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ต ั ว อ ั กษ ร  แ ละ สระ

๖ 15 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงอักษร และสระ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
2. บอกเสียงอักษร และสระของ
คำศัพท์ท่ีฟังได้ 
3. เปรียบเทียบเสียงอักษร และ
สระภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียน
สามารถอ่าน และสะกดคำได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน พร้อมทั้งสามารถระบุเสียง
อ ักษร และสระท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ภาษาไทยอีกด้วย   

คะแนนระหว่างเรียน  70 
คะแนนปลายป ี  30 
รวมตลอดปี ๔0 100 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา  ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๒       ๔ 
    ๒ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๑/๓     ๒       ๔ 
    ๓ พัฒนาจิต ส ๑.๑ ป.๑/๔      ๔       ๔ 
    ๔ ศาสนิกชนท่ีดีสู่อาเซียน ส ๑.๒ ป.๑/๑ , ป๑/๒     ๓       ๕ 
    ๕ วันสำคัญ ส๑.๒ ป.๑/๓       ๒       ๓ 
    ๖ สมาชิกท่ีดี ส ๒.๑ ป.๑/๑     ๒       ๓ 
    ๗ คุณค่าของความดี ส ๒.๑ ป.๑/๒     ๒       ๓ 
    ๘ สิทธิหน้าท่ี ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๓       ๕ 
    ๙ ประชาธิปไตย  ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๑/๓     ๒       ๔ 
   ๑๐ จ่ายเป็นเก็บเป็น ส ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๓        ๔ 
   ๑๑ ฉลาดใช้ ส ๓.๑ ป.๑/๓     ๒       ๓ 
   ๑๒ ใจซื่อมือสะอาด ส ๓.๒ ป.๑/๑     ๔       ๓ 
   ๑๓ ตำแหน่งท่ีต้ัง ส ๕.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๕       ๕ 
   ๑๔ อากาศในรอบวัน ส ๕.๑ ป.๑/๔      ๒       ๕ 
   ๑๕ รู้ทันส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓     ๒       ๕ 
                                                                                  รวมเวลาเรียน    ๔๐  

                                                     คะแนนระหว่างเรียน      ๖๐ 
                                                    คะแนนสอบกลางป ี      ๑๐ 

                                                      คะแนนวัดผลปลายป ี      ๓๐ 
                                                                                  รวม     ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา ๒                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒              เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๕      ๑๐ 
    ๒ ครอบครัวสู่ศาสนิกชน ส ๑.๑ ป.๒/๓      ๕      ๘ 
    ๓ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๒/๔ , ป.๒/๕      ๔      ๕ 
    ๔ พิธีกรรมทางศาสนาในอาเซียน ส ๑.๑ ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , 

ส ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
     ๔      ๘ 

    ๕ มารยาทไทยสู่อาเซียน ส ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓      ๔      ๕ 
    ๖ สิทธิเสรีภาพ ส ๒.๑ ป.๒/๔ , ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๔      ๕ 
    ๗ สินค้าและบริการสู่รายได้ 

ในอาเซียน 
ส ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ส ๓.๑ ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 

     ๖      ๘ 

    ๘ ซื้อขายแลกเปล่ียนในอาเซียน ส ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒      ๔      ๕ 
    ๙ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส ๕.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  

ส ๕.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
     ๔      ๖ 

                                                                 รวมเวลาเรียน    ๔๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน      ๖๐ 
                                                                 คะแนนสอบกลางปี      ๑๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 
                                                                 รวม     ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา ๓                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

    ๑ พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒     ๒     ๔ 
    ๒ พระไตรปิฎก ส ๑.๑ ป.๓/๓ , ป.๓/๔     ๓     ๔ 
    ๓ พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๓/๕ , ป.๓/๖ ,  ป.๓/๗     ๔     ๕ 
    ๔  * ศาสนิกชนท่ีดี สู่อาเซียน   ส ๑.๒ ป.๓/๑ ,  ป.๓/๒      ๓     ๔ 
    ๕ พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๓/๓       ๑     ๓ 
    ๖ * วัฒนธรรมประเพณีสู่อาเซียน   ส ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒      ๓     ๔ 
    ๗ วันหยุดสะดุดใจ ส ๒.๑ ป.๓/๓ , ป.๓/๔     ๓     ๔ 
    ๘ การเลือกตั้ง ส ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒     ๓     ๔ 
    ๙ * บุคคลตัวอย่าง ในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๓/๓      ๑     ๓ 
   ๑๐ วางแผนรวย ส ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒      ๓     ๔ 
   ๑๑ ซื้อง่ายขายคล่อง ส ๓.๑ ป.๓/๓     ๒     ๓ 
   ๑๒ * การใช้สินค้าและบริการใน 

อาเซียน 
ส ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

    ๓     ๕ 

   ๑๓ *ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 
และในอาเซียน 

ส ๕.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ 
    ๓     ๕ 

   ๑๔ ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓     ๓     ๔ 
   ๑๕ รักชีวิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส ๕.๒ ป.๓/๔ , ป.๓/๕ ,  ป.๓/๖     ๒     ๔ 
                                                                                รวมเวลาเรียน     ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน    ๖๐ 
                                                             คะแนนสอบกลางป ี    ๑๐ 

                                                               คะแนนวัดผลปลายปี    ๓๐ 
                                            รวม   ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔            เวลา  4๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ศูนย์รวมจิตใจ ส ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 3 ๕ 
๒. * พระรัตนตรัย หลักธรรมอาเซียน ส ๑.๑ ป.๔/๓ , ป.๔/๔ 3 ๕ 
๓. บริหารจิตเจริญปัญญา ส ๑.๑ ป.๔/๕ , ป.๔/๖ 3 ๕ 
๔. * หลักธรรมและศาสนาต่าง ๆ 

   ในอาเซียน 
ส ๑.๑ ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 3 ๕ 

๕. มารยาทชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 3 ๕ 
๖. * ผู้นำดี ผู้ตามยอดในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 3 ๕ 
๗. * รู้สิทธิไม่ผิดกฎกลุ่มอาเซียน ส ๒.๑ ป.๔/๓ ,ป.๔/๔ ,ป.๔/๕ 3 ๕ 
๘. อำนาจอธิปไตย ส ๒.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 
๙.  เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 

๑๐. * เงินในระบบเศรษฐกิจกับอาเซียน ส ๓.๒ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ 3 ๕ 
๑๑. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กับจังหวัดของเรา ส ๕.๑ ป.๔/๑ ,ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 4 ๕ 
๑๒. *จังหวัดชลบุรีของเรากับอาเซียน ส.๕.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ ,ป.๔/๓ 4 ๕ 

                                                                    รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 

                                                                 คะแนนสอบกลางป ี     ๑๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                 รวม                                                                ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕               เวลา  4๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทางวัฒนธรรม ส ๑.๑ ป.๕/๑ 2 ๕ 
๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 3 ๕ 
๓. * พระไตรปิฎก หลักธรรมอาเซียน ส ๑.๑ ป.๕/๔ , ป.๕/๕ 4 ๕ 
๔. บริหารจิต เจริญปัญญา ส ๑.๑ ป.๕/๖ , ป.๕/๗ 3 ๕ 
๕. การปฏิบัติตนของชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 3 ๕ 
๖. *รู้หน้าท่ี สังคมดี มีความสุขในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 3 ๕ 
๗. * ภูมิใจไทยในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 3 ๕ 
๘. * การปกครองท้องถิ่นในอาเซียน ส ๒.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 
๙. * เศรษฐกิจพอเพียงกับอาเซียน ส ๓.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 

๑๐. สถาบันการเงิน ส ๓.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 3 ๕ 
๑๑. * ภูมิภาคประเทศไทยกับอาเซียน ส ๕.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒   4 ๕ 
๑๒. รักษ์ส่ิงแวดล้อม ส.๕.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ ,ป.๕/๓ 4 ๕ 

                                                                        รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                        คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 
                                                                        คะแนนสอบกลางป ี      ๑๐ 
                                                                        คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                        รวม                                                           ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                     เวลา  4๐  ช่ัวโมง       
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. มรดกทางวัฒนธรรมไทย ส ๑.๑ ป.๖/๑ 2 ๓ 
๒. พุทธประวัติ ส ๑.๑ ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 3 ๔ 
๓. พระรัตนตรัย ส ๑.๑ ป.๖/๔ , ป.๖/๕ 3 ๔ 
๔. *หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน ส ๑.๑ ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ 4 ๖ 
๕. ศาสนพิธีอาเซียน ส ๑.๑ ป.๖/๙ 3 ๓ 
๖. การปฏิบัติตนของชาวพุทธ ส ๑.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 2 ๔ 
๗. พุทธมามกะ ส ๑.๒ ป.๖/๓,ป.๖/๔ 2 ๓ 
๘. * กฎหมายในชีวิตประจำวันอาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๑ 3 ๓ 
๙. * มารยาทในอาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 1 ๔ 

๑๐. * ก้าวทันโลกสู่อาเซียน ส ๒.๑ ป.๖/๔ ,ป.๖/๕ 3 ๔ 
๑๑. ประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ , ป.๖/๓ 4 ๕ 
๑๒. ผู้ผลิต และผู้บริโภคอย่างพอเพียง ส.๓.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 2 3 
๑๓.  *ทรัพยากร  และการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในอาเซียน 
ส.๓.๒ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 3 5 

๑๔. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส.๕.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 2 ๔ 
๑๕. * ส่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ

ชาติไทย และอาเซียน 
ส.๕.๒ ป.๖/๑ ,ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ 3 ๕ 

                                                                  รวมเวลาเรียนตลอดภาค    4๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน     ๖๐ 
                                                                  คะแนนสอบกลางป ี     ๑๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                  รวม                                                                                                     ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 21101    สังคมศึกษา 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1    เวลา ๔0 ช่ัวโมง    จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาใน
อาเซียน 

ส 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ๔ 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และ
ชาดก 

ส 1.1 ม.1/3 , ม.1/4 ๓ 4 

3. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ส 1.1 ม.1/6 
ส 1.2 ม.1/1 , ม.1/2, ม.1/3 

๓ 4 

4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธีใน
อาเซียน 

ส 1.2 ม.1/4 , ม.1/5 ๓ 4 

5. รัฐธรรมนูญของเรา ส 2.2 ม.1/1 ,ม.1/2 , ม.1/3 ๓ 10 
6. กฎหมายใกล้ตัว(คุ้มครองสิทธิของบุคคล) ส 2.1 ม.1/1 ๓ 5 
7. วัฒนธรรมอาเซียน ส 2.1 ม.1/3 ๓ 5 
8. บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและ

ประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะ 
ส 2.1 ม.1/2 , ม.1/4 4 5 

9. ทำความรู้จักเศรษฐศาสตร์ ส 3.1 ม.1/1 ๓ 10 
10. สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1 ๓ 5 
11. มองดูเศรษฐกิจไทยของเราสู่อาเซียน ส 3.2 ม.1/2   ๓ 5 
12. ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ม.1/3 ๓ 5 
13.. เราบริโภคด้วยความพอเพียง ส 3.1 ม.1/2 

ส 3.2 ม.1/3 , ม.1/ 4   
2 4 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                       รวม 100 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ส 21103  สังคมศึกษา 2                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา ๔0 ช่ัวโมง   จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.1/5 ๖ 5 
2. ศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.1/5 ๓ 5 
3. การบริหารจิตและเจริญปัญญา ส 1.1 ม.1/6 , ม.1/7 ๓ 5 
4. ศาสนสัมพันธ์ ส 1.1 ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 

   ม.1/11 
3 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่ง
เขตเวลาของโลก 

ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 ๖ 15 

6. ประเทศไทย ทวีปเอเชีย และอาเซี่ยน ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , 
ม.1/4 

๘ 15 

7. ทวีปออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

ส 5.1 ม.1/3 
ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 ,  
ม.1/4 

๘ 10 

8. วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ ส 5.1 ม.1/3 , ส 5.2 ม.1/4 ๓ 10 
                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  

                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                       รวม 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน    
ส 22101  สังคมศึกษา 3                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1   เวลา   ๔0 ช่ัวโมง     จำนวน   ๑.๐  หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา สู่อาเซียน 

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

3 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 

ส 1.1 ม.2/5 , ม. 2/6 ๒ 4 

3. พระไตรปิกฎ และพุทธศาสน-สุภาษิต ส 1.1 ม.2/7 , ม.2/8 3 4 
4. การบริหาญจิตและเจริญปัญญา ส 1.1 ม.2/9 , ม. 2/10 3 4 
5. สถาบันทางสังคม ส 2.1 ม.2/3 ๔ 6 
6. กฎหมายกับตัวเรา ส 2.1 ม.2/1  

ส 2.2 ม.2/1 
๔ 10 

7. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส 2.1 ม.2/2 2 3 
8. ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศในประชาคมอาเซียน 
ส 2.2 ม.2/2 2 3 

9. วัฒนธรรมของประเทศในประชาคม
อาเซียน 

ส 2.1 ม.2/4 2 3 

10. การลงทุนและการออม ส 3.1 ม.2/1 ๓ 6 
11. การผลิตสินค้าและบริการ ส 3.1 ม.2/2 ๓ 6 
12. เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้า 

และบริการ 
ส 3.1 ม.2/3 ๓ 6 

13. การคุ้มครองผู้บริโภค ส 3.1 ม.2/4 ๓ 6 
14. 2ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจดี
อาเซียนมั่นคง 

ส 3.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3,  
ม. 2/4 

๓ 5 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                  รวม 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22103  สังคมศึกษา 4                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2      เวลา  20 ช่ัวโมง        จำนวน   0.5 หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ส 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 ๓ 5 
2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ 

ศาสนพิธี สู่อาเซียน 
ส 1.2 ม.2/3 , ม.2/4 , ม. 2/5 ๓ 5 

3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1 ม.2/8 ๓ 5 
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
ส 1.1 ม.2/11 3 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1 ม.2/1 ๔ 10 
6. ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 

ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ม.2/4 

1๒ 20 

7. ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 ,ม.2/3 
ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3
ม.2/4 

1๒ 20 

                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                   รวม 100 
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                                              โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส 23101  สังคมศึกษา 5                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 1     เวลา  ๔0 ช่ัวโมง          จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาสู่
อาเซียน 

ส 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 ๓ 4 

2. พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก  

ส 1.1 ม.3/4 , ม.3/5 ๓ 4 

3. พระไตรปิกฎ และพุทธศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม.3/6 ๒ 4 
4. การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ส 1.1 ม.3/8 , ม.3/9 ๓ 4 
5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ส 1.2 ม.3/4 , ม.3/5 ๓ 4 
6. ระบอบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน ส 2.2 ม.3/1 ๓ 5 
7. วิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ส 2.2 ม.3/2 , ม.3/4 ๒ 5 
8. กฎหมายกับชีวิต ส 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 

ส 2.2 ม.3/3 
๔ 6 

9. วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม
สากล  วัฒนธรรมอาเซียน 

ส 2.1  ม. 3/3 ๔ 5 

10. ร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขสู่อาเซียน ส 2.1  ม. 3/4 , ม. 3/5 2 4 
11. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ส 3.1  ม. 3/1 ๒ 5 
12. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบ

เศรษฐกิจ 
ส 3.1  ม. 3/2 , ม. 3/3 ๒ 5 

13. รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ และนโยบายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส 3.2  ม. 3/1 , ม. 3/2 ๒ 5 

14. ปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ส 3.2  ม. 3/4 , ม. 3/5 ๒ 5 
15. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน ส 3.2  ม. 3/3 , ม. 3/6 ๓ 5 
                                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  

                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 

รวม 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

ส 23103  สังคมศึกษา 6                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที่ 2     เวลา   ๔0 ชั่วโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส 1.1  ม. 3/6 , ม. 3/7 ๕ 5 
2. หน้าท่ีชาวพุทธ และมารยาท

ชาวพุทธ 
ส 1.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ม. 3/6 , ม. 3/7 

๓ 5 

3. พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหา และการการพัฒนา 

ส 1.1  ม. 3/3 ๒ 5 

4. ศาสนากับการอยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย 

ส 1.1  ม. 3/10 ๒ 5 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  ม. 3/1 ๖ 10 
6. ทวีปอเมริกาเหนือ ส 5.1  ม. 3/1 , ม. 3/2 

ส 5.2 ม.3/1 , ม. 3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, 
ม.๓/๕ 

1๐ 20 

7. ทวีปอเมริกาใต้ ส 5.1 ม.3/1 , ม. 3/2 
ส 5.2 ม.3/1 , ม. 3/2 , ม.3/3 , ม.3/4, 
ม.๓/๕  

1๐ 20 

                                                                           รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔0  
                                                                              คะแนนระหว่างเรียน 70 
                                                                              คะแนนวัดผลปลายภาค 30 
                                                                                                                 รวม 100 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร์) 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ สืบค้นตนเอง ส ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๑๕      ๒๐ 
    ๒ ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ส ๔.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     ๑๐      ๒๐ 
    ๓ สัญลักษณ์ประจำชาติ 

สู่อาเซียน 
ส ๔.๓ ป.๑/๑ 

     ๕      ๑๐ 

    ๔ ภูมิใจในท้องถิ่น ส ๔.๓ ป.๑/๒ , ป.๑/๓     ๑๐       ๒๐ 
                                                                 รวมเวลาเรียน     ๔๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน      ๗๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 
                                                                 รวม     ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๒                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒               เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   เวลา    
(ชั่วโมง) 

  น้ำหนัก 
  คะแนน 

    ๑ สืบค้นกาลเวลา ส ๔.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ส ๔.๒ ป.๒/๑ 

    ๑๐      ๒๐ 

    ๒ วิถีชีวิตในชุมชนสู่อาเซียน ส ๔.๒ ป.๒/๒     ๑๐      ๒๐ 
    ๓ บุคคลสำคัญในอาเซียน ส ๔.๓ ป.๒/๑     ๑๐      ๑๕ 
    ๔ ภูมิใจไทย ส ๔.๓ ป.๒/๒     ๑๐       ๑๕ 
                                                                              รวมเวลาเรียน     ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน      ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายปี      ๓๐ 

                                            รวม     ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓               เวลา   ๔๐   ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่      ชื่อหน่วยการเรียนรู้        มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 เวลา   
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

    ๑ เทียบเวลาหาหลักฐาน ส ๔.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒    ๑๐   ๒๕ 
    ๒ ถิ่นฐานบ้านเรือน ในอาเซียน ส ๔.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   ๑๕   ๒๐ 
    ๓ วีรกรรมบรรพบุรุษไทย ส ๔.๓ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓   ๑๕   ๒๕ 
                                                                                รวมเวลาเรียน   ๔๐  

                                                              คะแนนระหว่างเรียน   ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายปี   ๓๐ 

                                            รวม  ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๔               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ช่วงเวลาจากอดีต ส ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ ๑๐ ๒๐ 
๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอาเซียน ส ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๕ ๒๕ 
๓. ย้อนเวลาหาพ่อขุน ส ๔.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ ๑๕ ๒๕ 

                                                                        รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                        คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                        คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                        รวม                                                                                                ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                    เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ๑๒ ๒๐ 
๒. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติและ

อาเซียน 
ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ ๑๓ ๒๕ 

๓. อยุธยาและธนบุรี ส ๔.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,  
ป.๕/๔ 

๑๕ ๒๕ 

                                                                  รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                  รวม                                                                                                         ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๖           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. การศึกษาประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ๗ ๑๐ 
๒. ประเทศเพื่อนบ้าน ส ๔.๒  ป.๖/๑ ๙ ๑๐ 
๓. ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 
ส ๔.๒ ป.๖/๒ ๔ ๑๐ 

๔ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ป.๖/๑ , ป.๖/๒ ๑๐ ๒๐ 
๕ ผลงานของบุคคลสำคัญสมัย

รัตนโกสินทร์ 
ส ๔.๓ ป.๖/๓ ๕ ๑๐ 

๖ ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ป.๖/๔ ๕ ๑๐ 
                                                                   รวมเวลาเรียนตลอดภาค     ๔๐  
                                                                   คะแนนระหว่างเรียน     ๗๐ 
                                                                   คะแนนวัดผลปลายภาค     ๓๐ 
                                                                   รวม                                                                                                              ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์ ๑                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑   เวลา ๒๐ ช่ัวโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. เวลา และการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ ๗ ๒๕ 

๒. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส ๔.๒ ม.๑/๓ ๖ ๒๕ 
๓. สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ส ๔.๓ ม.๑/๑ ๗ ๒๐ 

                                                               รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                       คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                       คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                         รวม                                                                                                                         ๑๐๐ 
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                                                   โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ส ๒๑๑๐๔      ประวัติศาสตร์ ๒                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง        จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ส ๔.๓ ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ๗ ๒๕ 
๒. พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
ส ๔.๒ ม.๑/๑ ๗ ๒๕ 

๓. อาเซียนแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส ๔.๒ ม.๑/๒ ๖ ๒๐ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                 คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                 คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                   รวม                                                                                                                ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๒      ประวัติศาสตร์ ๓                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง         จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ๔ ๒๕ 
๒. ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

พัฒนาการของทวีปเอเชีย 
ส ๔.๒ ม.๒/๑ ๘ ๒๕ 

๓. แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ส ๔.๒ ม.๒/๒ ๘ ๒๐ 
                                                                       รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                       คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                       คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                              รวม                                                                                                          ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๔      ประวัติศาสตร์ ๔                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒     เวลา ๒๐ ช่ัวโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ๘ ๒๕ 
๒. พัฒนาการของอาณาจักรธนบุร ี ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๓ ๖ ๒๕ 
๓. ประวัติและผลงานของบุคคล

สำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย 
ส ๔.๓ ม.๒/๓ ๖ ๒๐ 

                                                             รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                   คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                   คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

                       รวม                                                                                                               ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๒  ประวัติศาสตร์ ๕                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๑      เวลา ๒๐ ช่ัวโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ส ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ๕ ๒๕ 

๒. พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
และอาเซียน 

ส ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ๑๕ ๔๕ 

                                                         รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                                  คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                                  คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
                                                                  รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     ภาคเรียนที่ ๒      เวลา ๒๐ ช่ัวโมง       จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส ๔.๓ ม.๓/๑ , ม. ๓/๒ ๑๐ ๔๐ 
๒. บทบาทของชาติไทยในสมัยประชาธิปไตย ส ๔.๓ ม.๓/๔ ๕ ๑๕ 
๓. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ส ๔.๓ ม.๓/๓ ๕ ๑๕ 

                                                    รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๒๐  
                                                               คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
                                                               คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
                                                               รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
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หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 
โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ  ๑                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วัยใสวัยเรียน 
 
 
 
 

ง ๑.๑    ป. ๑/๑  
ป. ๑/๒  ป. ๑/๓ 

- การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน การ
จัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว การ
จัดเก็บโต๊ะ ตู้และช้ัน 

- เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย วิธีการ
แต่งกายด้วยตนเอง การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล การแต่งกายให้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี 
การดูแลรักษาเส้ือผ้า 

- อาหารและประโยชน์ของอาหาร 
การประกอบอาหาร อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหาร 

    ๑๘ ๔๐ 

๒. เกษตรพอเพียง 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๑/๒  
ป. ๑/๓ 

- ชนิดของพืช เครื่องมือดูแลรักษาพืช  
- การรดน้ำต้นไม้  
- การถอนและเก็บวัชพืช  
- เศรษฐกิจพอเพียง 

๘ ๑๐ 

๓ สองมือสร้าง 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๑/๒  
ป. ๑/๓ 
 
 
 
 
 

- อุปกรณ์เครื่องมือการช่าง  
- การใช้เครื่องมือการช่าง  
- การดูแลรักษาเครื่องมือการช่าง 
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีใช้ทำ

ของเล่น   
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
-  การดูแลบำรุงรักษาของเล่น 

๑๔                                                                                                                                                                                                                                                                                              ๒๐ 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ  ๒                    กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                       เวลา  40  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. พลังครอบครัว 
 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- หน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน 
การช่วยเหลืองานบ้าน  

- การทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตัวเอง  

- การจัดวางส่ิงของ  
- การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้ 
- การแต่งกาย  
- การจัดเก็บเส้ือผ้า  
- การจัดวางรองเท้า 
- การประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน  
- การล้างจาน                                           

๒๐ ๓๐ 

๒. เกษตรพอเพียง 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- รู้จักพืช    
- ประโยชน์ของพืช 
- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลรักษาพืชผัก 
- เกษตรพอเพียง 

 

๑๕  ๒๐ 

๓ สวยด้วยมือ ง ๑.๑  ป. ๒/๑   
ง ๑.๑  ป. ๒/๒ 
ง ๑.๑  ป. ๒/๓ 

- ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

ทำงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 
-การประดิษฐ์ของเล่นอย่างง่าย 

๑๕ ๒๐ 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ  ๓                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. รักษ์สุขภาพ 
 
 
 
 
 

ง ๑.๑  ป ๓/๑                

ง ๑.๑  ป ๓/๓ 

ง ๒.๑  ป ๓/๒ 

 

- เส้ือผ้าเป็นส่ิงท่ีเราใช้สวมใส่เพื่อ
ปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 
การเลือกสวมใส่เส้ือผ้าได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาส ฤดูกาลด้วย
ตนเอง-การทำความสะอาดเส้ือผ้า
ทำให้ดูสะอาดน่าสวมใส่ 

- การทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา
บ้านทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่อาศัย 
ประโยชน์ของส่ิงของเครื่องใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การจัดเก็บของใช้
ด้วยตนเองเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

- อาหารเป็นส่ิงท่ีรับประทานแล้วให้
ประโยชน์แก่ร่างกาย การการเลือก
บริโภคอาหาร เป็นการจัดเตรียม
และปรุงอาหารให้สุก ทำเครื่องด่ืม
จากน้ำผลไม้ให้วิตามินบำรุงร่างกาย 

๒๐ ๔๐ 

๒. ช่างสรรงาน
เกษตร 
 
 
 

 

ง ๑.๑  ป ๓/๓ 

ง ๒.๑  ป ๓/๑ 

 

- งานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืช
และเล้ียงสัตว์เพื่อนำผลผลิตมาใช้
ประโยชน์ การปลูกพืชผักสวนครัว
การเพาะเมล็ดผักบุ้งจีน และการ
ดูแลรักษาพืชผัก การรดน้ำ พรวน
ดิน ใส่ปุ๋ย ทำให้พืชเจริญงอกงาม 

- งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการติดต้ัง 
การบำรุงรักษา การซ่อมแซมส่ิงของ
เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้
ได้รับความปลอดภัย 
 

๑๐ ๑๕ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๓. ประดิษฐ์ประดอย 
 
 
 
 
 

ง ๒.๑  ป ๓/๑ 

ง ๒.๑  ป ๓/๒ 

ง ๒.๑  ป ๓/๓ 

 

- งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือ
เศษวัสดุท่ีมีในบ้านหรือหาได้ง่าย
ธรรมชาติในท้องถิ่นมาทำให้เกิด
ประโยชน์เป็นผลงานต่างๆ การทำ- 

- หนอนแก้วเป็นของเล่นเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน – 

- การทำของใช้ท่ีใส่ของเช่นใส่ดินสอ 
ท่ีใส่ช้อน ฝึกการทำงานอย่างเป็น 

๑๐ ๑๕ 

คะแนนระหว่างปี - 70 
คะแนนกลางป ี - 10 
คะแนนปลายป ี - 20 

รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ ๔                      กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. งานบ้านน่ารู้อยู่คู่
คนไทย 

ง 1.1 ป.4/1 
 ป.4/2 
        ป.4/3 

- การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและ
ส่ิงของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
จะต้องทำตามเป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน 
อดทน มีความรับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ 

- เด็กดีจะต้องมีมารยาทในการ
ปฏิบัติตน  ในการต้อนรับบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองในโอกาส
ต่างๆ การรับประทานอาหาร 
การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ และห้อง
ส้วม 

20 20 

2 เครื่องมือเกษตร  
น่ารู้ 

ง 1.1  

ป.4/1 

ป.4/2 

- การใช้ ทำความสะอาด ดูแล
รักษา      และซ่อมแซมเครื่องมือ
เกษตรจะต้องทำ ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็น
ขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 

- การขยายพันธุ์ การปลูก การ
ดูแล บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยว
ไม้ดอกไม้ประดับ จะต้องทำ
อย่างเป็นขั้นตอนและซื่อสัตย์ 
เพื่อให้  การทำงานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

          - การปลูกดอกมะลิ   
          - การปลูกดาวเรือง        
          - การปลูกบอนสี 

     - การปลูกกระบองเพชร 

20 20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 งานช่าง ง 1.1  

ป.4/1  
ป.4/2  
ป.4/4 

- การทำงานช่างจะต้องทำอย่าง
เป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และใช้
พลังงาน ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้การ
ทำงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้

10 10 

4 สร้างสรรค์           
งานประดิษฐ์
เศรษฐกิจพอเพียง 

ง 1.1 

ป.4/1 
ป.4/2 
ป.4/4 

- การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
จะต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนด้วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ และใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพื่อให้การทำงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

20 20 

5 อาชีพนั้นสำคัญไฉน ง 4.1  
ป.4/1 

- การประกอบอาชีพต่างๆ ท่ีสุจริต
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และประเทศชาติ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
การทำไข่เค็ม   
การแปรรูปอาหารจากกล้วย    

10 10 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ ๕                        กลุ่มสาระการงานอาชีพ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                           เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

งานบ้านเพื่อ
ครอบครัว 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว ห้องนัง่เล่น 
หรือห้องรับแขก ห้องน้ำ  

- การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทำความสะอาดบ้าน 

- การออกแบบตกแต่งภายในและ
บริเวณบ้าน 

- เส้ือผ้า ชนิดและการเลือกซื้อเส้ือผ้า 
การทำความสะอาดการจัดเก็บ และ
การซ่อมแซม เส้ือผ้าอาหาร การ
เตรียมการก่อนรับประทานอาหาร 

- รู้จักสมุนไพร การทำน้ำสมุนไพร  
การทำน้ำถัว 5 สี 

- การเก็บอาหารไว้นานๆ 
- ประโยชน์การถนอมอาหาร 

 

20 20 

2. ผักสวนครัว
อย่างพอเพียง 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- งานเกษตรวิธีการและขั้นตอนในการ
ปลูกพืช 

- การเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการทำงานเกษตร 

- การขายพันธุ์  การเตรียมดิน 
- การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 
- การปลูกพืชในแปลง  พริก  มะเขือ

เทศ   

10 10 

3. งานช่างในบ้าน ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- การทำงานช่างจะต้องทำอย่างเป็น
ขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และใช้พลังงาน 
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
เพื่อให้การทำงานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

10 10 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4. การสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- การออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ
หรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซ่อมแซมส่ิงของ
ต่างๆ 

- งานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน 
 

30 10 

5. อาชีพสุจริต 
งานธุรกิจก้าว
ไกล 

ง 1.1  
ป.5/1  
ป.5/2  
ป.5/3  
ป.5/4 

- ธุรกิจ ปัจจัยท่ีจำเป็น หน้าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงานและ
การจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 
- แนะนำอาชีพสุจริต 
- อาชีพในยุคศตวรรษ 21 
- ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา

งาน 
 

10 20 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ  ๖                                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง  
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานบ้านงานเรือน ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2  
ป.6/3 

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว 
ห้องนั่งเล่น หรือห้องรับแขก 
ห้องน้ำ  

- การเก็บรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทำความ
สะอาดบ้าน 

- การออกแบบตกแต่งภายใน
และบริเวณบ้าน 

- อาหาร การเตรียมการก่อน
รับประทานอาหาร 

- การประกอบอาหาร 
- รู้จักสมุนไพร  

การทำเครื่องด่ืมสมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว้นานๆ 

การทำคุกกี้ธัญพืช,คารา
เมลคอร์นเฟล็ก,  

     การทำเช่ือมมะยม,การทำ 
     สัปปะรดลอยแก้ว,การทำ 
     มะม่วงแช่อิ่ม 
- ประโยชน์การถนอมอาหาร 
- เส้ือผ้า ชนิดและการเลือกซื้อ

เส้ือผ้า การทำความสะอาด
การจัดเก็บ และการซ่อมแซม 
เส้ือผ้า 

20 20 
 

2. งานเกษตรคู่บ้าน 
 

ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 

- งานเกษตร 
- วิธีการ และขั้นในการปลูก

พืช 

20 20 

https://www.youtube.com/watch?v=PuM_IfD1bUM
https://www.youtube.com/watch?v=PuM_IfD1bUM
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การเลือกใช้ การเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ 

- ทำงานเกษตร 
- การขายพันธุ์  การเตรียมดิน 

การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 
- การเล้ียงสัตว์ 
- ปัจจัยในการเล้ียงสัตว์ 
- การดูแลรักษาและการ

ป้องกันโรคของสัตว์เล้ียง 
 

3. งานช่างน่ารู้เคียงคู่
งานประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2 
ป.6/3 

- การออกแบบ ประดิษฐ์ 
ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซ่อมแซม
ส่ิงของต่างๆ 
 

26 20 

4. ธุรกิจก้าวไกล ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 
 

- ธุรกิจ ปัจจัยท่ีจำเป็น หน้าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 
- อาชีพสุจริตและอาชีพท่ี

รองรับ EEC  
- ความสำคัญของอาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา

พัฒนางานในการรองรับ 
EEC 

14 10 

รวมตลอดปี 80 ๑๐๐ 

คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง ๒๑๑๐๑      งานอาชีพ ๑                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่๑                                เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ทักษะการทำงาน ง๑.๑  
ม๑/๑ 
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

    กระบวนการทำงานเป็นการลงมือ
ทำงานด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึก
วิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
กระบวนการทำงานมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการ
ทำงาน การปฏิบัติงานตามลำดับ
ขั้นตอน และการประเมินผลการ
ทำงาน 
- งานในการดำรงชีวิต 
- กระบวนการกลุ่ม 
- ลักษณะของการทำงานกลุ่ม 
- หลักการของการทำงานกลุ่ม 
- ลักษณะของกลุ่มงานท่ีดี 
-  การสร้างกลุ่มงานเพื่อเพิ่ม 
-  ประสิทธิภาพในการทำงาน 

๔ ๑๐ 

2 ฉลาดใช้ ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน 
บ้านเป็นส่ิงสำคัญท่ีช่วยให้งานเสร็จเร็ว
ขึ้น อุปกรณ์ทำงานบ้านมีหลาย
ประเภท ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับ
ลักษณะงาน 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์

ทำงานบ้าน 
- หลักการใช้อุปกรณ์ 
การใช้อุปกรณ์แบบประหยัดพลังงาน
และปลอดภัย 

๘ ๒๐ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

3 ประดิษฐ์ของสวย 
ช่วยแต่งให้งาม             

ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

งานประดิษฐ์ของตกแต่งมี 
ประโยชน์ต่อผู้ประดิษฐ์หลายอย่าง ซึ่ง
ผู้ประดิษฐ์ควรคำนึงถึงหลักการ
ประดิษฐ์ของตกแต่งโดยเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ 
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ช้ินงานท่ีเน้นความ
สวยงามเป็นสำคัญ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ของตกแต่ง 
- วิธีการสร้างงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุใน

ท้องถิ่น 
 

๑๐ ๒๐ 

4 แม่ครัววัยใส ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อาหารมีความจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต ควรเลือกอาหารท่ีมี
ประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัว
รับประทาน ควรมีการวางแผนจ่าย
อาหาร และเลือกซื้ออาหารท่ีสด 
สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
- อาหารสำหรับครอบครัว 
- การวางแผนจ่ายอาหาร 
- การเลือกซื้ออาหาร 
- การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบ

อาหาร   
- วิธีการประกอบอาหาร 
- การประการอาหารคาว 
- การประกอบอาหารหวานและ

เครื่องด่ืมและน้ำผลไม้ปั่น   
- อนามัยในการประกอบอาหาร 

การจัดตกแต่งอาหารน้ำพริกผัก
เคียง 

- การบริการอาหาร 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

๑๒ ๓๐ 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การถนอมอาหาร การตากแห้ง  
การกวนผลไม้ 

5 โลกของอาชพี ง๑.๑  
ม๑/๑ ม๑/๒ 
ม๑/๓ 

การประกอบอาชีพเป็นการ
ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้หรือ
ผลตอบแทน ซึ่งผู้ท่ีจะประกอบอาชีพ
ควรมีแนวทางการเลือกอาชีพท่ีสำคัญ 
ได้แก่ การสำรวจบุคลิกภาพของตนเอง 
เพื่อนำไปใช้ในการเลือกอาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 

- การประกอบอาชีพ 
- - แนวทางในการเลือกอาชีพ 
- - กระบวนการในการเลือกอาชีพ 
- - เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ

สุจริต 
- - ๑๐ อาชีพ ท่ีรองรับโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) 

 

 
6 

 
20 

ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๑๑๐๒  งานอาชีพ ๒                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ภาคเรียนที่ ๒                                  เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 แต่งห้องให้สวย ง ๑.๑ 
 ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

บ้านโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็นห้อง
ต่าง ๆ ไว้ให้ผู้อาศัยได้ใช้ประโยชน์
โดยแบ่งห้องออกเป็นสัดส่วนแยก
ออกจากกันสำหรับทำกิจกรรมแต่ละ
ประเภท ซึ่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
จะมีการจัดแบ่งพื้นท่ีตามประโยชน์
ใช้สอยและการใช้งานแตกต่างกัน 
-   รู้จักห้องต่าง  
-   รูปแบบการจัดและตกแต่งภายใน
บ้าน 
-   การจัดและตกแต่งห้องต่าง  
 

8 20 

2 จัดสวนในภาชนะ ง๑.๑ 
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

การจัดสวนเป็นการนำความรู้ด้านการ
เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ
ทัศนศิลป์มาผสมผสานกัน โดยใช้
จินตนาการในการสร้างสรรค์ 
ออกแบบจัดเตรียมพันธุ์ไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบ
ใหม่ท่ีสวยงาม ซึ่งอาจจำลองแบบมา
จากธรรมชาติ หรือย่อส่วนทิวทัศน์
ธรรมชาติลงในภาชนะ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดสวน

ในภาชนะ 
- การจัดสวนแก้ว 
- การจัดสวนขวด 

8 20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- การจัดสวนถาด 
 

3 ป ร ะ ด ิ ษ ฐ ์ ไ ว ้ ใ ช้
ประโยชน์ 

ง๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

งานประดิษฐ์เป็นงานท่ีเกิดจากการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย 
วัตถุประสงค์คือเพื่อใช้สอยประโยชน์
ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ

ประดิษฐ์ของใช้ 
- การออกแบบส่ิงประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน

ท้องถิ่น 
 

๘ ๒๐ 

4 ซ่อมได้ ใช้นาน ง ๑.๑  
ม๑/๑  
ม๑/๒  
ม๑/๓ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ใน
บ้านเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน
การทำงาน ช่วยผ่อนแรงช่วยให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้

ในบ้าน 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ 

- การซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

- การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
-  

 
8 

 
20 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 สร้างงาน สร้าง
รายได้ 

ง ๑.๑ ม๑/๑ 
ม๑/๒ ม ๑/๓ 

อาชีพในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลาย
อาชีพท้ังอาชีพอิสระและอาชีพ
รับจ้าง ก่อนท่ีนักเรียนจะตัดสินใจ
เลือกอาชีพ ควรมีแนวทางการเลือก
อาชีพ และกระบวนการตัดสินใจ 
และนำไปปฏิบัติตามข้ันตอน 
- การเลือกอาชีพ 
การสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพสุจริต 
- แนวทางในการเลือกอาชีพ 
- กระบวนการในการเลือกอาชีพ 
- เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ

สุจริต 
- ๑๐ อาชีพ ท่ีรองรับโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก(EEC) 

 
๘ 

 
๒๐ 

ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๒๑๐๑    งานอาชีพ ๓                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                               เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรยีนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แต่งบ้านให้สวย 
ด้วยสวนงาม 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

บ้านน่าอยู่ หมายถึง บ้านท่ีจัดแบ่ง
ห้องเป็นสัดส่วน มีความสะดวก มี
ระเบียบ จัดและตกแต่งอย่าง
สวยงาม เหมาะสม ทุกคนในบ้านอยู่
อย่างสบายใจและมีความสุขลักษณะ
บ้านท่ีน่าอยู่ 
- การจัดและตกแต่งบ้านแบบ

ประหยัดพลังงาน 
- การจัดสวนในบริเวณบ้านแบบ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 

8 20 

2 เครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำผลไม้ มี
สารประกอบวิตามินท่ีช่วยสร้างภูมิ
ต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย  เราควร
ประกอบเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพไว้ดื่ม
เองเพื่อให้มีสุขภาพดี 
- การประกอบเครื่องด่ืมเพื่อ

สุขภาพแบบประหยัด 
- การตกแต่งและบริการเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 เศษวัสดุ
สร้างสรรค์ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

วัสดุและเศษวัสดุท่ีพบโดยท่ัวไป
จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 
ประเภท คือ เศษวัสดุธรรมชาติและ
เศษวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างงาน
ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ 
- ประเภทของเศษวัสดุในโรงเรียน

การออกแบบงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ในโรงเรียน 
การประดิษฐ์ของตกแต่งจากเศษ
วัสดุในโรงเรียน 

- การประดิษฐ์ของชำร่วย   
- การประดิษฐ์ของท่ีระลึก   

8 20 

4 ความรู้พื้นฐาน
การสร้างส่ิงของ
เครื่องใช้ 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

การออกแบบเป็นการถ่ายทอด
รูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ผู้ออกแบบ
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามของแบบเป็นสำคัญ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครบถ้วน 
- การออกแบบ 
- การเขียนแบบ 
- กลไกและการควบคุม 
-  ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
- อุปกรณ์และเครื่องมือ 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

10 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 ส่ือสารดี บริการ
ด่วน 

ง๑.๑ ม๒/๑ ม๒/๒ 
ม๒/๓ 

การติดต่อส่ือสารเป็นการสนทนา
ด้วยคำพูด หรือการเขียนข้อความ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถทำงานได้ราบรื่น ซึ่งเรา
จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะในการ
ติดต่อส่ือสารให้มีความชำนาญ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ

ติดต่อส่ือสาร 
- การใช้บริการกับหน่วยงานต่าง  
 

4 10 

6 ประสบการณ์
อาชีพ 

ง2.1 ม๒/๑ ม๒/๒  
ม๒/๓ 

 
 

คนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ 
และความถนัดแตกต่างกัน การค้นหา
ความสามารถของตนเองเป็นจุด     
เริ่มต้นของการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ และเป็น
องค์ประกอบข้อหนึ่งท่ีนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 
- การค้นหาความสามารถของ

ตนเอง 
- การเสริมสร้างประสบการณ์

อาชีพ 
- การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
ภาคตะวันออก EEEC  
 

 
6 
 
 

 
20 

                                        ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๒๑๐๒     งานอาชีพ ๔                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา    ๔๐    ชั่วโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุในท้องถิ่น 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ 
ม๒/๒ ม๒/๓ 

วัสดุในท้องถิ่น คือ ส่ิงท่ีเป็น 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือของพื้นเมืองท่ีมีอยู่ใน
แต่ละท้องถิ่น สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทำงาน
ประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ 
- วัสดุในท้องถิ่น 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
- การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น 

8 20 

2 เล้ียงสัตว์ไว้ได้
ประโยชน์ 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ 
ม๒/๒ ม๒/๓ 

การเล้ียงสัตว์เป็นการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเล้ียงดู การให้อาหาร การรักษา
ความสะอาดท่ีอยู่อาศัย การป้องกันและรักษา
โรคของสัตว์เพื่อให้สัตว์เล้ียงเจริญเติบโต 
สมบูรณ์แข็งแรง และให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด 
      ผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่ิงท่ีได้จากการ
ปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การประมง  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตท่ีใช้ในการบริโภคจึงจำเป็นต้องมี
การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตไว้ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์  
- การเล้ียงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- การจัดการผลผลิตพืช 
- การจัดการผลผลิตสัตว์                                 
- การจัดการด้านการขนส่ง 
- การจัดการด้านจำหน่าย 
 
 
 
 
 
 

12 25 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 สร้างงานด้วย
เทคโนโลยี 
 

ง๑.๑ ม๒/๑ 
ม๒/๒ ม๒/๓ 

กระบวนการเทคโนโลยีเป็น 
ขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ช้ินงานท่ีสนองความต้องการของมนุษย์ โดย
เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด
แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ 
- กระบวนการเทคโนโลยี  
- การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามกระบวนการ

เทคโนโลยี       
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด 
- วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด     
- การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์     

                                        

๑๔ ๓๐ 

4 ทักษะในการ
ทำงานอาชีพ 
 

ง๒.๑ ม๒/๑ 
ม๒/๒ ม๒/๓ 

     องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนด
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานไว้เพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าทำงาน ซึ่งคุณสมบัติสำคัญท่ีควรมี ได้แก่ มี
ความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
ประหยัด 
- คุณสมบัติท่ีจำเป็นในการทำงาน 
- ทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

๖ ๒๐ 

                                        ตลอดภาคเรียน ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง๒๓๑๐๑      งานอาชีพ ๕                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                  เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 จัดการเส้ือผ้า
อย่างไรดี 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

การทำง านต ่ า ง  ๆ  ในการ
ดำรงช ีว ิตควรหาว ิธ ีการทำงานให ้มี
ประสิทธิภาพ โดยประหยัดในหลายด้าน 
ได้แก่ เวลา แรงงาน ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย 
และคำน ึงถ ึงความปลอดภ ัยในการ
ทำงาน 
- การทำงานเชิงประสิทธิภาพ 
- การจัดการเส้ือผ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

6 ๑๐ 

2 สำรับครัวไทย 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

อาหารสำหรับครอบครัวควรเป็น
อาหารที ่ม ีค ุณค่าทางโภชนาการและ
เหมาะสมกับวัยของสมาชิก   ในครอบครัว 
โดยมีการกำหนดรายการอาหารก่อนที่จะ
ประกอบอาหาร 
- อาหารสำหรับครอบครัว 
- การวางแผนประกอบอาหาร                                                       
- การประกอบอาหารสำรับคาว                                                     
- การประกอบอาหารสำรับหวาน   
- การจัดอาหารสำรับคาว–หวาน                   

8 ๒๐ 

3 บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ได้ 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญใน
การป้องกันและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรือสินค้า   บรรจุภัณฑ์มีหลายประเภท 
หากเราเล ือกใช ้ ได ้ เหมาะสมจะช ่วย
เพิ่มพูนมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และช่วย
ส่งเสริมการจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตได้ 
- ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging Design) 
 

12 20 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

   1.บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ  แข็ง
พับได้    
2. บรรจุภัณฑ์ชะลอมประยุกต์   ถุง
ผ้าแบบหูรูด    

- การออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ 
-      การเขียนภาพฉายและการจำลอง
แบบ            
-       เทคโนโลยีระดับสูง                            

  

4 เทคโนโลยีมีระดับ 
 

ง๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

      เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านเป็น
เทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ของคนยุคโบราณ โดยนำพืชท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาสร้างเป็นส่ิงของเครื่องใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของตนเอง 
- เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านกับภูมิปัญญา

ไทย         
- เทคโนโลยีระดับกลาง         
- เทคโนโลยีระดับสูง      

6 10 

5 สรรหางานอาชีพ 
 

ง๒.๑ 
ม๓/๑  
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

        การหางานหรือตำแหน่งท่ีว่างเป็น
การเตรียมการเพื่อเข้าสู่งานอาชีพท่ีมี
ความสนใจ ซึ่งควรศึกษาวิธีการหางาน
หรือตำแหน่งท่ีว่าง แล้วลงมือหางาน 
ด้วยตนเอง 
- ความสำคัญของอาชีพ 
- แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- การหางานหรือตำแหน่งว่าง 
- 10 อาชีพสู่ EEC 
 

๘ ๒๐ 

ตลอดปีการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง๒๓๑๐๒    งานอาชีพ  ๖                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                                 เวลา    ๔๐    ช่ัวโมง    
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ธุรกิจเบ้ืองต้น 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

ธ ุ ร ก ิ จ เ ป ็ น ก ิ จ ก ร ร ม ท่ี
ก่อให้เกิดสินค้าหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหากำไร
จากการประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
- รู้จักธุรกิจ 
- ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ 
- ทักษะการจัดการธุรกิจ 

6 15 

๒ การจัดการ
ธุรกิจติดต้ังและ
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

งานอาชีพติดต้ังและ 
ประกอบผลิตภัณฑ์เป็นงานท่ีต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานด้านงานช่างกับ
การจัดการธุรกิจมาประกอบกัน โดย
มีการวิเคราะห์ลักษณะของงาน การ
คัดเลือกบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน การ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
รวมถึงวิธีการติดต้ังและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
- ความหมายการติดต้ังประกอบ

ผลิตภัณฑ์ 
- ประโยชน์ของการติดต้ังประกอบ

ผลิตภัณฑ์ 
- องค์ประกอบสำคัญของการ

ติดต้ังผลิตภัณฑ์ 
- ความปลอดภัยในการ 
- ติดต้ังประกอบผลิตภัณฑ์ 
- วิธีการติดต้ังประกอบผลิตภัณฑ์ 
 
 

6 15 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๓ การจัดการ
ธุรกิจขยายพันธุ์
พืช 

 

ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

      แผนธุรกิจขยายพันธุ์พืชจัดทำ
เพื่อสรุปและถ่ายทอดแนวความคิด
ในการปฏิบัติงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อขอการสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ การ
ร่วมลงทุน การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐบาล 
- ประวัติความเป็นมาของการ

ขยายพันธุ์พืช 
- ความหมาย ความสำคัญของการ

ขยายพันธุ์พืช 
- ประเภทของการขยายพันธุ์พืช 
- หลักการของการขยายพันธุ์พืช 
- วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ขยายพันธุ์พืช 
- การปลูกพืชผักสวนครัวสู่

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6 15 

4 สร้างสรรค์งาน
ผ้า 
 

ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

         การฝึกตัดเย ็บเสื ้อผ้าควรมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกผ้า อุปกรณ์
การตัดเย็บเส้ือผ้า และขั้นตอนในการ
ตัดเย็บเสื ้อผ้า เพื่อให้ได้ผลงานที ่มี
คุณภาพและสวยงาม 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตัด

เย็บ 
- การตัดเย็บเส้ือเด็กอ่อน          
- การตัดเย็บกระโปรงจีบรูดและ

กางเกงขาส้ัน        
- การตัดเย็บของใช้ท่ีทำจากผ้า 
 
 

 
 

8 20 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ  
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 เครื่องด่ืม
สมุนไพร 

ง ๑.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

    น้ำสมุนไพรจึงเป็นน้ำด่ืมที่ได้
จากการใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของพืช เช่น ผลไม้ ผัก/ธัญพืช
ต่าง ๆ นำมาแปรรูปให้
เหมาะสมตามฤดูกาล การ
เตรียมน้ำสมุนไพรไว้ด่ืมเองนั้น 
ราคาจะย่อมเยา สะอาด 
ปราศจากสารพิษ รสชาติจะถูก
ปากของแต่ละบุคคลได้ทั้งกล่ิน
และรสตามธรรมชาติของ
สมุนไพรนัน้ ๆ 

- ความหมาย ความสำคัญ ของ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

- หลักการเตรียมเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

การประกอบเครื่องด่ืมเครื่องด่ืม
สุขภาพม็อคเทล    

8 20 

6 เส้นทางสู่อาชีพ 
 

ง ๒.๑ 
ม๓/๑ 
ม๓/๒ 
ม๓/๓ 

       การวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติท่ีจำเป็นในการทำงาน
อาชีพและความมั่นคงในงานอาชีพ  
- แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- การประเมินทางเลือกอาชีพ 
อาชีพสู่ EEC 

6 15 

ตลอดปีการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                         เวลา   ๔๐  ชั่วโมง   

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑.  พื้นฐานงานศิลป์ ศ ๑.๑ ป.๑/๑ ,  ป.๑/๓  ๘ ๘ 
๒. สนุกกับงานศิลป์สถานท่ี

สำคัญของอาเซียน 
ศ ๑.๑ ป.๑/๒ , ป.๑/๔ , ป.๑/
๕ 

๕ ๕ 

๓. ศิลปะกับชีวิต ศ ๑.๒ ป.๑/๑ ๕ ๕ 
๔. ดนตรีไทย  สากล และ

อาเซียนน่ารู ้
ศ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  ๕ ๕ 

๕. กิจกรรมดนตรี ศ ๒.๑ ป.๑/๓ , ป.๑/๔ ๕ ๕ 
๖. ดนตรีกับชีวิต ศ ๒.๑ ป.๑/๕  ,ศ ๒.๒ ป.๑/๑ , 

ป.๑/๒ 
๗ ๗ 

๗. นาฏศิลป์ไทยและอาเซียน
พื้นฐาน 

ศ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ ๒ ๒ 

๘. กิจกรรมนาฎศิลป์ ศ ๓.๑ ป.๑/๓, ศ ๓.๒ ป.๑/๑ , 
ป.๑/๒ 

๓ ๓ 

     
                                                            รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  

                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

   

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ศิลปะขั้นพื้นฐาน ศ ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/
๓ 

๕ ๕ 

๒. ศิลปะพาเพลิน ศ ๑.๑ ป.๒/๔,ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , 
ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 

๘ ๘ 

๓. ศิลปะกับชุมชนและศิลปะ
ท้องถิ่นอาเซียน 

ศ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  ๗ ๗ 

๔.  พื้นฐานการดนตรี ศ ๒.๑ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒,ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ , ป.๒/๕  

๗ ๗ 

๕.  เพลงท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยและอาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ๖ ๖ 

๖. พื้นฐานนาฏศิลป์ ศ ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒,ป.๒/๓ , 
ป.๒/๔, ป.๒/๕ 

๕ ๕ 

๗. นาฏศิลป์พื้นฐานไทยและ
อาเซียน 

ศ ๓.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒ ,    ป.๒/
๓  

๒ ๒ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   

 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑.  งานศิลปะพื้นฐาน ศ ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๓ , ป.๓/
๙, ป.๓/๑๐ 

๘ ๘ 
 

๒.  งานศิลปะแสนสนุก ศ ๑.๑ป.๓/๒,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.
๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙   

๗ ๗ 

๓. ศิลปะท้องถิ่นไทยและ
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ๕ ๕ 

๔. เรียนรู้สู่การดนตรี ศ ๒.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ,         
ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕,ป.๓/๖,     
ป.๓/๗ 

๘ ๘ 

๕. ดนตรีท้องถิ่นไทยและ
อาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ ๕ ๕ 

๖. นาฏศิลป์ไทย ศ ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,ป.๓/๓ , 
ป.๓/๔ , ป.๓/๕ 

๕ ๕ 

๗. นาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยและ 
อาเซียนน่ารู้  

ศ ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๒ ๒ 

                                                          รวมเวลาเรียนตลอดปี ๔๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                               รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                         เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ทัศนธาตุกับงานศิลป์ 
บูรณาการอาเซียน  ภาพธง
อาเซียนมาวิเคราะห์ว่าธงชาติ
มีทัศนธาตุอะไรบ้าง 

ศ ๑.๑  ป.๔/๑ ,ป.๔/๓ 
 

๙ ๑๐ 

๒. สนุกกับงานศิลป์ 
นักเรียนสร้างศิลปะส่ือ
เรื่องราวอาเซียน 

ศ ๑.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๔, ป.๔/๕, 
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙ 

๑๖ ๑๕ 

๓. ศิลปะท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
ของอาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๐ ๑๐ 

๔. กิจกรรมดนตรี 
เครื่องดนตรีประจำชาติ
อาเซียน 

ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖, ป.๔/๗ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ดนตรีกับชีวิต   ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ๑๑ ๑๐ 
๖. กิจกรรมนาฏศิลป์ 

การละเล่นแต่ละประเทศใน
อาเซียน 

ศ ๓.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
 

๑๐ ๑๐ 

๗. นาฏศิลป์ไทย  มรดกไทย ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 

๑๐ ๑๐ 

                                                           รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                       เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. พื้นฐานงานศิลป์ 
ภาพส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส่ิงก่อสร้างท่ีเห็นมีการ
จัดจังหวะแบบใด 

ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 

๙ ๑๐ 

๒. สร้างสรรค์งานศิลป์ 
วาดภาพสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
อาเซียนโดยใช้วรรณะสีต่าง ๆ 

ศ ๑.๑ ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.
๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 

๑๖ ๑๕ 

๓. การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยภูมิปัญญา ศ ๑.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ ๑๐ ๑๐ 
๔. สนุกกับดนตรี 

เครื่องดนตรีในประเทศอาเซียน 
ศ ๒.๑ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒, 
ป.๕/๓,ป.๕/๔ ,ป.๕/๕, 
ป.๕/๖ , ป.๕/๗ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ดนตรีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพลงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ศ ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ๑๑ ๑๐ 

๖. นาฏศิลป์ไทย  มรดกไทย 
การแสดงนาฏศิลป์ของประเทศอาเซียน  
โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว และ
กัมพูชา มักมีลักษณะคล้ายกัน 
เนื่องจากรับอิทธิพลจากประเทศอินเดีย 

ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔, ป.๕/๕ ป.๕/๖ 
 

๑๐ ๑๐ 

๗. นาฏศิลป์ไทย ท้องถิ่นไทย ศ ๓.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ 
 

๑๐ ๑๐ 

                                                             รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                              เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง   
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. หลักการสร้างสรรค์งานศิลป์ ศ ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๕,  
ป.๖/๖  

๙ ๑๐ 

๒. งานทัศนศิลป์แสนสนุก ศ ๑.๑ ป.๖/๓, ป.๖/๔,ป.๖/๗ ๑๖ ๑๕ 
๓. งานศิลป์กับชีวิต 

งานทัศนศิลป์กับศาสนาใน
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๑๐ ๑๐ 

๔. ดนตรีน่ารู้ 
ลักษณะเครื่องดนตรีอาเซียน
ท่ีคล้ายดนตรีไทย 

ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 

๑๔ ๑๕ 

๕. ความเป็นมาของดนตรี ศ ๒.๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓ ๑๑ ๑๐ 
๖. นาฏศิลป์ไทย เอกลักษณ์ไทย  

การแสดงประจำชาติของ
ประเทศในอาเซียน 

ศ ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒, ป.๖/๓, 
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖  ศ ๓.๒ 
ป.๖/๒ 

๑๐ ๑๐ 

๗. คุณค่านาฏศิลป์และการ
ละคร  

ศ ๓.๒ ป.๖/๑ ๑๐ ๑๐ 

                                                            รวมเวลาเรียนตลอดปี ๘๐  
                                                             คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 
                                                             คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐ 

                                                                                                รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๑๑๐๑  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๑                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง        
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์
และทัศนธาตุ 

ศ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ ๗ ๒๐ 

๒. หลักการออกแบบและ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์งาน
ประยุกต์ศิลป์และศิลปะ
ส่ือผสม 

ศ ๑.๑ ม.๑/๔,ม.๑/๕ ๘ ๑๐ 
 

๓. หลักการประเมินงาน
ทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๒ ๕ 

๔. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรี
ไทย  ดนตรีสากลและเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเทศของ
อาเซียน 

ศ ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒,ม.๑/๓,   
ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖ 

๘ ๒๐ 

๕.  หลักการร้องเพลงและการ
บรรเลงดนตรีไทย  ดนตรี
สากลและดนตรีพื้นบ้าน 

ศ ๒.๑ ม.๑/๗, ม.๑/๘,ม.๑/๙ ๘ ๑๕ 

๖. องค์ประกอบของดนตรีในแต่
ละวัฒนธรรมท่ีต่างกันของแต่
ละประเทศในอาเซียน 

ศ.๒/๒  ม.๑/๑ , ม.๑/๒ ๗ ๑๐ 

                                                           รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๑๑๐๒  ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ ๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                                              เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น ศ ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๘ ๑๕ 
๒. ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๑/๓ ๘ ๑๕ 

๓. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
นาฏศิลป์และละคร 

ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ๕ ๑๕ 

๔. ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
นาฏศิลป์พื้นบ้าน  นาฏศิลป์
นานาชาติและการแสดงละคร 

ศ ๓.๑ ม.๑/๓, ม.๑/๔,ม.๑/๕ ๑๕ ๒๕ 

๕. แนวทางการจัดการด้านการ
แสดง 

ศ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ ๔ ๑๐ 

                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๒๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                                         เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. รูปแบบของทัศนธาตุและ
แนวคิดในงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ๕ ๙ 

๒. การวาดภาพส่ือความหมาย
และเรื่องราว 

ศ ๑.๑ ม.๒/๓,ม.๒/๖ ๗ ๑๕ 

๓. การประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๒/๔ ,ม.๒/๕ ๕ ๙ 

๔. งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา ศ ๑.๑ ม.๒/๗ ๓ ๕ 
๕. ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม

ของไทยและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

ศ ๒.๑ม.๒/๑ ๓ ๕ 

๖. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับดนตรี
ไทย  ดนตรีสากล 

ศ ๒.๑ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๕ ๗ ๑๔ 

๗. ทักษะดนตรีไทย  ดนตรีสากล
และบทบาทดนตรีในธุรกิจ
บันเทิง 

ศ ๒.๑ม.๒/๔, ม.๒/๖,ม.๒/๗ ๗ ๑๔ 

๘. บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง 
ๆ 

ศ ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ ๓ ๙ 

                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                    รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๒๑๐2  ทัศนศิลป์ – นาฎศิลป์ ๔       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์ใน
ปัจจุบัน 

ศ ๑.๒ ม.๒/๑ ๔ ๙ 

๒. งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละ
ยุคสมัย 

ศ ๑.๒ ม.๒/๒ ๔ ๑๐ 

๓. การออกแบบงานทัศนศิลป์ใน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๒/๓ ๕ ๙ 

๔. หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดงนาฏศิลป์  การละครโดย
ใช้ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการ
แสดง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ ๗ ๑๔ 

๕. หลักและวิธีการวิเคราะห์การ
แสดง 

ศ ๓.๑ ม.๒/๓,ม.๒/๔ ๔ ๙ 

๖. บูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ 

ศ ๓.๑ ม.๒/๕ ๖ ๑๐ 

๗. รูปแบบการแสดงประเภทต่าง 
ๆของไทยและอาเซียน 

ศ ๓.๒ ม.๒/๑,ม.๒/๒ ๗ ๑๐ 

๘. การแสดงละคร ศ ๓.๒ ม.๒/๓ ๓ ๙ 
                                                              รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๓๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๕                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบในส่ิงแวดล้อมในการ
สร้างงานทัศนศิลป์ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๑ ,ม.๓/๓ ๓ ๕ 

๒. เทคนิควิธีการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ท้ังไทยและ
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ศ ๑.๑ ม.๓/๒ , ม.๓/๔ ๓ ๕ 

๓. สร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อส่ือ
ความหมายโดยใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย 

ศ ๑.๑ ม.๓/๕,ม.๓/๖,ม.๓/๗,   
ม.๓/๙ 

๙ ๒๐ 

๔. ทัศนศิลป์สู่อาชีพและการจัด
นิทรรศการ 

ศ ๑.๑ ม.๓/๘,ม.๓/๑๐,ม.๓/๑๑ ๖ ๑๐ 

๕. ดนตรีกับสังคม  วัฒนธรรม
ไทยและต่างประเทศของ
อาเซียน 

ศ ๒.๑ ม.๓/๑ ๖ ๑๐ 

๖. ทักษะดนตรีไทยและดนตรี
สากล  ดนตรีพื้นบ้านเพื่อการ
นำเสนอหรือจัดการแสดง 

ศ ๒.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔,  
ม.๓/๕,ม.๓/๖,ม.๓/๗ 

๑๐ ๒๕ 

๗. วิวัฒนาการซองดนตรีและ
ปัจจัยท่ีทำให้งานดนตรีเป็นท่ี
ยอมรับ 

ศ ๒.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ๓ ๕ 

                                                            รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                 รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ศ ๒๓๑๐2  ทัศนศิลป์ – นาฏศิลป์ ๖        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                                               เวลา  ๔๐  ชั่วโมง   
จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 

ลำดับท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑. ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทย ศ ๑.๒ ม.๓/๑  ๔ ๙ 
๒. เปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์

ของวัฒนธรรมไทยและของ
สมาชิกอาเซียน 

ศ ๑.๒ ม.๓/๒  ๔ ๙ 

๓. นาฏศิลป์และการละครกับ
ชีวิตมนุษย์ของไทยและ 
ต่างประเทศของอาเซียน 

ศ ๓.๑ ม.๓/๑ ๔ ๙ 

๔. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทยการ
ละคร 

ศ ๓.๑ ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔, ม.
๓/๕ 

๑๕ ๒๕ 

๕. เทคนิคพื้นฐานในการจัดการ
แสดงละคร 

ศ ๓.๑ ม.๓/๖,ม.๓/๗ ๕ ๘ 

๖. บทบาทของนาฏศิลป์และการ
ละครในชีวิตประจำวัน 

ศ ๓.๒ ม.๓/๑,ม.๓/๒ ๕ ๑๐ 

๗. การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ศ ๓.๒ ม.๓/๓ ๓ ๑๐ 
                                                               รวมเวลาเรียนตลอดภาค ๔๐  
                                                                                คะแนนระหว่างเรียน ๘๐ 

                                                         คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐ 
                                                                                                  รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                    เวลาเรียน ๔๐  ชั่วโมง 
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

 

•บอกช่ือและหน้าท่ีของ
อุปกรณ์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ได้  
•รู้ และเข้าใจวิธีปิด - เปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์  ใช้
เมาส์และแป้นพิมพ์  ใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้ 

๕ ๑๕ 

๒. ฝึกพิมพ์กันเถอะ  
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

•โปรแกรม Note pad 
• พิมพ์พยัญชนะ สระ
ภาษาไทย 
• พิมพ์พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 
• พิมพ์ผสมคำและประโยค 

๑๐ ๒๕ 

๓. เข้าถึงโปรแกรม 
Paint 
 

ว ๔.๒ ป.๑/๔ 
 

• การเข้าใช้โปรแกรม Pain ๒๐ ๕๐ 

๔. คอมพิวเตอร์
เพื่อนรัก 
  

ว ๔.๒ ป.๑/๕ 
 

• การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  
• ข้อปฏิบัติในการใช้งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

๕ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๒ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๒                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                               เวลาเรียน  ๔๐  ช่ัวโมง                                           
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. การจัดการข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๒/
๓ 
 

• การสร้าง คัดลอก ย้าย 
ลบ เปล่ียนช่ือ จัดหมวดหมู่
ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่าง
เป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ 
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

๓ ๑๐ 

๒. โค้ดแสนสนุก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/
๒ 
 

• เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครทำงานตามท่ีต้องการ 
และตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด 
ทำได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ี
แจ้งข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง 
• Code.org 

๑๕ ๔๐ 

๓. การ์ตูนแสนสนุก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/
๓ 
 

•โปรแกรม Med-Bang 
Paint Pro 
•โปรแกรม Paint 3D 

๒๐ ๔๐ 

๔. คอมพิวเตอร์เพื่อน
รัก 
 

ว ๔.๒ ป.๒/
๔ 
 

• การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย  
• ข้อปฏิบัติในการใช้งาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ์  

๒ ๑๐ 

รวมตลอดปี ๓ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                              เวลาเรียน  ๔๐  ช่ัวโมง      

                                                  
 

ลำดับ
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. การค้นหาข้อมูล
และการนำเสนอ
ข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๓/
๔ 

 

•ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน
และนำเสนอข้อมูลในลักษณะ
ต่างๆได้ 
•เทคโนโลยีสารสนเทศ 
•องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ ๑๐ 

๒. มาเขียนโปรแกรม
กันเถอะ 
 

ว ๔.๒ ป.๓/
๒ 
 

• เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัวละคร
ทำงานตามท่ีต้องการ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับแก้
ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำ
ได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามท่ีต้องการให้
ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง 
• Scratch 

๑๕ ๓๕ 

๓. Internetเพื่อชีวิต 
•การนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 
•การใช้เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย 

ว ๔.๒ ป.๓/
๓ 
ว ๔.๒ ป.๓/
๕ 
 

•อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
•ความหมายและประโยชน์ของ
อินเตอร์เน็ต 
•การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
•การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ทางอินเตอร์เน็ต 

๕ ๑๕ 

๔. โปรแกรม 
Microsoft Word 
 

ว ๔.๒ ป.๓/
๔ 

 

•สร้างสรรค์ผลงาน เอกสาร 
รายงานตามท่ีกำหนด 

๑๕ ๔๐ 

รวมตลอดปี ๔ ตัวชี้วัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

   ว ๑๔๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๔                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                    เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง 
                                                             

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑. มารู้จักกับโปรแกรม
นำเสนอผลงานกันเถอะ 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•ลักษณะของผลงานท่ี
ต้องการนำเสนอ 
•การใช้เมนูและแถบ
เครื่องมือ 

 
๑๒ 

 
๑๕ 

๒. การจัดการสไลด์ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ 
•การเล่ือนไปยังส่วนต่าง ๆ 
และมุมมอง 
•การตกแต่งข้อความ 
•การลบหรือเติมบุลเล็ต 

๒๔ ๑๕ 

๓. การตกแต่งสไลด์ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การกำหนดพื้นหลัง 
•การใช้เครื่องมือวาดภาพ 
•การใช้ข้อความศิลป์ 
•การแทรกรูปภาพ 

๑๖ ๒๐ 

๔. เทคนิคการนำเสนอ 
 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การกำหนดลักษณะการ
เปล่ียนภาพ 
•การกำหนดลักษณะการ
แสดงของวัตถุ 
•การใส่เสียงให้กับแผ่น
สไลด์และวัตถุ 

๑๒ ๑๕ 

๕. การนำเสนอข้อมูล
กราฟแบบง่าย 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•การสร้างกราฟ 
•ส่วนประกอบของกราฟ 

๔ ๕ 

๖. การประยุกต์เพื่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๔/๔ 
 

•สร้างผลงานนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์  

๑๒ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                    เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง  
                                                        

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. มารู้จักกับโปรแกรม
ตารางงานกันเถอะ 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•งานท่ีจำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ 
•การเรียนใช้โปรแกรม Excel 
•ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel 
•การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ 

๑๔ ๑๐ 

๒. การทำงานกับเวิร์กชีต  
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์ 
•ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel  
•การป้อน การลบ และการแก้ไข 
•คำส่ังยกเลิกและทำซ้ำ 
•การเล่ือนเวิร์กชีต 
•การย้ายและคัดลอก 

๒๔ ๑๐ 

๓. การจัดรูปแบบข้อมูล 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•การจัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต 
•การกำหนดรูปแบบตัวอักษร 
•การวางตำแหน่งข้อมูล 
•การจัดการแบบโดยใช้ AutoFormat 
•การกำหนดเส้นขอบให้กับเซลล์และ
กลุ่มเซลล์ 
•การตกแต่งเวิร์กชีต 

๒๔ ๑๐ 

๔. สูตรและฟังก์ช่ัน 
 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•สูตร 
•การใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น 
•การใช้ฟังก์ช่ัน 
•การใช้งาน AutoSum 
•การส่ังพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ ์

๑๔ ๔๐ 

๕. การประยุกต์เพื ่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๕/๔ 
 

•สร้างโปรแกรมคำนวณราคาสินค้า 
•สร้างโปรแกรมรารับรายจ่าย 

๔ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๖                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                   เวลาเรียน   ๘๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•อินเทอร์เน็ตคืออะไร 
•อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง 
•อุปกรณ์และวิธีการติดต้ัง 
•โปรแกรมท่ีใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

๑๖ ๑๐ 

๒. การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•เว็บเพจคืออะไร 
•การจัดกลุ่ม เว็บ 
•การใช้โปรแกรม Internet Explorer 
•การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

๑๖ ๑๐ 

๓. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•ไปรษณีย์ท่ีให้บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
•การเริ่มต้นใช้งานเพื่อขอท่ีอยู่จาก 
Thaimail 
•การเขียนจดหมายและการส่ง
จดหมาย 
การส่งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ 

๑๖ ๑๐ 

๔. การสร้างเว็บเพจอย่าง
ง่าย 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•มารู้จักโปรแกรมท่ีใช้สร้างเว็บเพจ 
•การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word 
•การกำหนดพื้นหลัง 
•การแทรกวัตถุต่าง ๆ 
•การเช่ือมโยงข้อมูล 

๒๔ ๓๐ 

๕. 
 

การประยุกต์เพื่อใช้
ในงานอาชีพ 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
 

•สร้างเว็ปไซต์เพื่อการนำเสนอสินค้าได้ ๘ ๔๐ 

 รวมตลอดปี ๑ ตัวช้ีวัด  ๘๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑     เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 
การ

ปฐมนิเทศ 
- 

การปฐมนิเทศการเรียน เป็นการทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ 
รายวิชา ว21201 คอมพิวเตอร์ 1 ขอบเขตของเนื้อหา ผลการ
เรียนรู้ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลประกอบการเรียนรู้ 
ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนควรจะทบทวน 
ฝึกฝน และทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชามากยิ่งขึ้น 

1 

5 

1 

รู้จักกับ
โปรแกรม 
Google  

SketchUp 

ข้อ 1,2,3 

จิตวิทยาในการเลือกใช้สี การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นส่ิงท่ีมี
ความสำคัญไม่แพ้ลักษณะของรูปทรงก็คือสีท่ีบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการเลือกใช้สีมาใช้ในการออกแบบ 
เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นให้ตรงกับลักษณะของบรรจุภัณฑ์และ
เพื่อดึงดูดแรงจูงใจในการเลือกซื้อ 

1 

ประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์   
ในการออกแบบวัตถุให้มีลักษณะเป็น 2 มิติ กับ 3 มิติ ท่ีมี
ลักษณะแตกต่างกันในด้านมุมมองต่าง ๆ ผู้เรียนจะเรียนรูไ้ด้
รวดเร็วหากนักเรียนศึกษาวัตถุท่ีมีลักษณะเป็น 3 มิติ และการนำ
โปรแกรม Google Sketchup มาใช้งานเนื่องจากโปรแกรมมี
ขนาดไฟล์ท่ีเล็กส่งผลให้ นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง
ราบรื่น 

 

1 

2 
การใช้งาน

เคร่ืองมือและ
คำสั่งพื้นฐาน 

ข้อ 
4,5,6,7 

 

การใช้งานเคร่ืองมือพื้นฐานในการสร้างวัตถุอย่างง่าย  
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นเกิดจากการนำรูปทรงเรขาคณิตมา
ประกอบกันหลาย ๆ ส่วน กลายเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม 

4 10 

การข้ึนรูปแบบ 3 มิติและการกำหนดขนาด การขึ้นรูปช้ินงาน
ให้มีลักษณะเป็นแบบ 3 มิติ สามารถใช้หลาย ๆ วิธีในการสร้างได้ 
แต่หากนักเรียนใช้งานเครื่องมือ Push/Pull จะส่งผลให้สามารถ
ประหยัดเวลาในการสร้างช้ินงานเนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีใช้งาน
ง่าย 

4 15 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

การวัดและประเมินผล การใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน   
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากใน
การเรียนในเนื้อหาถัดไป 

1 

3 

การออกแบบ
และสร้าง
ชิ้นงาน
เบื้องต้น 

 

การข้ึนรูปแก้วน้ำอย่างง่าย ในการสร้างแก้วน้ำเป็นการใช้
เครื่องมือหลายอย่าง สร้างประกอบเป็นโครงสร้างของแก้วน้ำ 
โดยการประยุกต์ใช้มุมมองวัตถุและใช้เครื่องมือ Follow Me ใน
การขึ้นรูป และทำการปรับแต่งแก้วน้ำโดยการเทสี ให้กับช้ินงาน 

4 

ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 20 

ข้อ 

8,9,10, 

11,12 

การข้ึนรูปกระป๋องเคร่ืองด่ืม โดยใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน การใช้
วงกลมในการขึ้นรูปกระป๋องเครื่องด่ืมโดยใช้เครื่องมือ Push/Pull 
สร้างวัตถุแบบ 3 มิติ พร้อมท้ังการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหา
รูปภาพท่ีนำมาใช้ตกแต่งวัตถุให้มีลักษณะสมจริง 

4 

10 
การข้ึนรูปวัตถุโดยใช้เคร่ืองมือวัด การใช้เครื่องมือวัดในการ
กำหนดจุดท่ีสำคัญในการขึ้นรูปช้ินงาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถ
สร้างช้ินงานได้ง่ายข้ึน และสามารถสร้างช้ินงานให้มีขนาดตามท่ี
ผู้ใช้งานโปรแกรมกำหนดได้ 

4 

การวัดและประเมินผล การข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบ  
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการขึ้นรูปช้ินงานตามแบบ  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากใน
การเรียนในเนื้อหาถัดไป 
 

1 5 

4 

การ
ประยุกต์ใช้

งานเคร่ืองมือ 
ในการ

ออกแบบ
ชิ้นงาน 

ข้อ 

13,14,1
5, 

16,17 

การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือ Push/Pull  
ในการออกแบบกล่องใส่ขนมให้มีความสวยงามนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบ
ภาพกราฟิก เพื่อให้ช้ินงานมีความสวยงาม 
 

4 

5 

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ออกแบบกล่องบรรจุขวดน้ำ การ
ออกแบบช้ินงานตามแบบท่ีกำหนดให้เป็นการฝึกทักษะการสังเกต 
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการขึ้นรูปช้ินงานให้มี
ลักษณะท่ีสมบูรณ์ ตามกระบวนการออกแบบท่ีถูกต้อง 

4 

การใช้เคร่ืองมือขั้นสูง ข้ึนรูปชิ้นงานที่ซับซ้อน  
การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นส่ิงของท่ีอยู่รอบตัวนักเรียนจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถออกแบบช้ินงานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น

4 5 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

การนำส่ิงท่ีนักเรียนเคยเห็น ซึ่งการออกแบบป่ินโตเป็นการใช้
เครื่องมือท่ีค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงมีการใช้โปรแกรม 
Photoshop ในการออกแบบลายให้ดูมีความทันสมัย 

 

การวัดและประเมินผล การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผลเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ใน
เรื่องการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆซึ่งเพื่อทดสอบความรู้ก่อนสอบ
ปลายภาคเรียน 

1 5 

รวมระหว่างภาค 40 80 
สอบปลายภาค 

 
20 

รวม 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๑                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

 
ลำดับที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก

คะแนน 
๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

CAI 
 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ 
 

• ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
CAI 
• ลักษณะของ CAI 

๒ ๕ 

๒. การวางแผนงาน CAI 
 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ 
 

• กำหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน 
• วิเคราะห์ผู้เรียน  
• การกำหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้
คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 
• การเตรียมความพร้อม
ส่ิงแวดล้อม 
•  เตรียมความพร้อมบทเรียน 

๔ ๑๕ 

๓. มาทำบทเรียน CAI กัน
เถอะ 
 

ว ๔.๒ ม.๑/๒ 
ว ๔.๒ ม.๑/๓ 

 

• โปรแกรมท่ีช่วยสร้าง
บทเรียน CAI 
• Microsoft office 
PowerPoint 
• โปรแกรมอัตถประโยชน์อื่น 

๑๔ ๓๐ 

๔. 
 

สร้างสรรค์ผลงาน  CAI 
 

  ว ๔.๒ ม.๑/๒ 
ว ๔.๒  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๔ 

• สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  CAI 
• นำเสนอผลงาน 

๒๐ ๕๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔   ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา(ชม.) น้ำหนัก
คะแนน 

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
Google 
 

ว ๔.๑ ม.๒/๓ 
 

• ความรู้เบ้ืองต้น 
• องค์ประกอบ 
• แนะนำโปรแกรมต่างๆ 

๒ ๕ 

๒. การจัดการ Google 
 

ว ๔.๑ ม.๒/๓ 
 

• การจัดการ E-mail 
• การจัดการโปรแกรม
ภายใน 
• การจัดการ Google Drive 

๘ ๑๕ 

๓. การประยุกต์ใช้งาน Google 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
 

• Docs 
• Sheet 
• Slide 

๑๒ ๓๐ 

๔. Google  Site 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
ว ๔.๒ ม.๒/๔ 

• การจัดทำเว็บไซต์โดยใช้ 
Google Site 
• นำเสนอผลงาน 

๒๐ ๕๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๔  ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๔                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                   เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑. Photoshop พาเพลิน 
  

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
 

• ส่วนประกอบของโปรแกรม 
• เครื่องต่าง ๆ (Toolbox) 
• การใช้งานเครื่องมือ 

๔ ๒๐ 

๒. การใช้งานพื้นฐาน 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
 

• สามารถใช้คีย์ลัดในการ
ทำงานได้ 
• สามารถเรียกใช้ไฟล์รูปภาพ
ท่ีมีอยู่ได้ 
• สามารถใช้เครื่องมือในการ
ย่อขยาย และเคล่ือนย้าย
รูปภาพได้ 

๖ ๑๐ 

๓. 
 

แต่งภาพสวยด้วย
Photoshop 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

 

• สามารถสร้าง Selection 
แบบอิสระด้วย Lasso Tool 
• สามารถสร้าง Selection  

๔ ๒๐ 

๔. แก้ Photoshop ง่ายแค่
ปลายนิ้ว 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

 
 

• สร้างรูปแบบการไล่สีด้วย 
Gradient Tool 
• สร้างรูปภาพโดยการใช้
เครื่องมือ Brush Tool 

๖ ๒๐ 

๕. Layer นั้นสำคัญไฉน 
  

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 

• ความหมายของ Layer 
• การสร้างเลเยอร์ 

๔ ๑๐ 

๖. สร้างสรรค์ผลงาน 
 

ว ๔.๒ ม.๒/๒ 
ว ๔.๒ ม.๒/๓ 
ว ๔.๒ ม.๒/๔ 

•ออกแบบป้ายโฆษณา 
•ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๑๐ ๒๐ 

รวมตลอดภาคเรียน ๓  ตัวช้ีวัด  ๔๐ ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
ว ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                   เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 

โครงสร้างรายวิชา ว32281 Web Design 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การสร้างเว็บ
เพจด้วยภาษา 
HTML 

ข้อ 
1,2,3 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว่าเป็นภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือ
การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 

2 

10 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเขียนโค๊ดเพื่อกำหนดขนาด การเปล่ียนสี และ
รูปแบบของตัวอักษรด้วยแท็กต่างๆ 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การใส่แท็กสีพื้นหลังและรูปภาพเพื่อตกแต่งเว็บเพจให้
สวยงาม 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ การสร้างตารางในเว็บเพจเพื่อใช้
ในการจัดวางตำแหน่งหรือใช้เพื่อตกแต่งเว็บเพจก็ได้ซึ่งจะทำให้
เว็บมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

2 

HTML ย่อมาจาก "Hyper Text Markup Language " เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ท่ี
แสดงผลในลักษณะของเว็บเพจ ลิงค์ท่ีเราสามารถสร้างด้วยภาษา 
HTML นั้นมีอยู่หลายแบบ เช่น ลิงค์หน้าเว็บเดียวกัน ลิงค์ไปยัง
หน้าเว็บอื่น ลิงค์ด้วยรูปภาพเป็นต้น ซึ่งจะทำให้เว็บเกิดความหน้า
สนใจมากยิ่งขึ้น 

2 

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา Html โดยใช้แท็กท่ีเรียนมาและการ
กำหนด iframe 

6 15 
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2 การวางแผน
และการ
ออกแบบส่วน
ต่างๆ ด้วย
โปรแกรม
Photoshop 

ข้อ 
4,5,6 

การท่ีเราจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาสำคัญเลยคือการวางแผนการ
ออกแบบเว็บเพจท่ีดีก็ต้องมีหลักการหรือหัวข้อสำคัญต่างๆท่ีทำ
ให้ผู้ท่ีเข้าเย่ียมชมเว็บเกิดความรู้สึกพึงพอใจดังนั้นเราจึงควรรู้ถึง
เป้าหมายท่ีเราจะทำการสร้างเว็บอะไรมีหลักการอะไรบ้าง 

2 

5 

บททวนการใช้งานโปรแกรม Photoshop การเรียกใช้งาน
โปรแกรม การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่การเปิดไฟล์
ภาพ การย่อ-ขยายภาพ การคัดลอกภาพ การบันทึกงาน การเลิก
ใช้งานโปรแกรม 

2 

เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox และหน้าท่ีในการทำงาน  
เครื่องสำหรับระบายสี   
เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษร 
เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

1 

เครื่องมือและคำส่ังพื้นฐานก่อนเริ่มทำงาน 
Foreground ColorและBackground Color 
การทำงานด้วยเมาส์  
รู้จักระบบเลเยอร์ 

1 

การจัดการไฟล์รูปภาพ   
การใช้ไม้บรรทัดและเส้นไกด์ 
การปรับย่อ / ขยายมุมมองของภาพ 
การปรับขนาดของรูปภาพ 
การเพิ่มพื้นท่ีของรูปภาพ 

1 

ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 30 
 การเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบ ในการสร้างเว็บไซต์ 1 

15 
 การออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop 5 

3 การใช้งาน 
Dreamweaver 

ข้อ 
7,8,9 

Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเว็บท่ีเหมาะกับผู้ใช้
มือใหม่ จนถึงผู้ใช้ท่ีมีประสบการณ์การทำเว็บสูง ด้วยฟังค์ชันท่ี
ครบครัน ครอบคลุมทุกรูปแบบการทำเว็บ จึงทำให้  Adobe 
Dreamweaver เหมาะสำหรับการสร้างเว็บแทบทุกประเภท 

1 

15 
การใส่ข้อความและการตกแต่งเว็บด้วยภาพด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver ทำได้ไม่ยากนักโดยใช้เครื่องมือในตัว
โปรแกรมท่ีมีสำเร็จในการทำ 

1 

การใส่มัลติมีเดียให้กับเว็บจะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ วีดิโอ เสียง การใส่มัลติมีเดียด้วย
โปรแกรม  Adobe Dreamweaver มีข้ันตอนง่ายไม่ซับซ้อน 

1 
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การสร้างลิงค์ด้วยด้วย Adobe Dreamweaver ทำได้โดยง่าย
และรวดเร็วลิงคืมีด้วยกันหลายแบบแต่ละแบบเหมาะสำหรับเว็บ
แต่ละประเภทแล้วแต่การนำไปใช้ 

2 

การสร้างตารางในเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS3 สามารถทำได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคอลัมน์และ
แถว จะเปล่ียนสีหรือจัดตำแหน่ง 

2 

การจะทำเว็บให้ออกมาดูสวยงามนั้นสำคัญเลยคือการจัดวาง
องค์ประกอบหรือมุมมองสำหรับการจัดหน้าเว็บให้ดูดีสามารถส่ือ
ความหมายได้ตรงเป้าประสงค์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

2 

รวมระหว่างภาค 40 80 
สอบปลายภาค 

 
20 

รวม 40 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

ว ๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๕                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                  เวลาเรียน   ๔๐  ช่ัวโมง 
 

  
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. หน่วยการเรียนที่ 1   
1. ปฐมนเิทศ 
2. การสร้างภาพยนตร์ด้วย
โปรแกรม AdobepremierePro  

ว 4.1 
 

1. ปฐมนิเทศทำความคุ้นเคย
ระหว่างครูกับนักเรียน 
2.อธิบายการวัดประเมินผลและ
การเก็บคะแนนในภาค 
3.อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาท่ี
เรียน 
4.แจกใบงานและใบเกณฑ์การวัด
และประเมินผล 
 

4    15 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
1.กระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

ว 4.1  1. ขั้นตอนและประเภทของการตัด
ต่อภาพยนตร์ 
2.ขนาดภาพและมุมกล้องเพื่อใช้ใน
ขั้นตอนการถ่ายทำ 
3. การเขียน STORY BROAD เพื่อ
เตรียมการสร้างภาพยนตร์ 
 

20    30 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
1. การตัดต่อด้วยโปรแกรม 
Adobe PremierePro  

ว 4.1  1. เรียนรู้เครื่องมือต่างๆใน
โปรแกรม Adobe PremierePro  
PANAL PROJECT/PANAL 

EFFECTS/PANAL INFO/PANAL 

HISTORY/PANAL TIMELINE/PANAL 

AUDIO MIXZER /ฯลฯ 
2. เรียนรู้วิธีการนำไฟล์วิดิโอและ
ไฟล์อื่นๆเข้ามาใช้งานในโปรแกรม/
เรียนรู้การตัดต่อวิดิโอ/การ
ใส่EFFECTS/การปรับแต่งSOUND/
ฯลฯ 

16     55 

 ตลอดภาคเรียน 3 ตัวชี้วัด  40 
ช่ัวโมง 

100 
คะแนน 
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา          ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础

部首 
๒. นับเลข 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

ในชีวิตประจำวัน ตัวเลขถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการบอก
ราคาสินค้า การบอกเบอร์โทรศัพท์ 
การบอกน้ำหนักส่วนสูง ล้วนแต่ต้อง
ใช้ตัวเลข ดังนั้นการฟังและการออก
เสียงเกี่ยวกับตัวเลข จึงเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการเรียนภาษาจีนระดับ
เบ้ืองต้นไปจนถึงภาษาจีนระดับสูง 
เช่น 零，一，二，三，

四，五，六，七，八，

九，十 
 

๓. ครอบครัว 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- พูดและทำท่าประกอบตามมารยาท 
สังคมวัฒนธรรมจีน 

ประโยค/บทอ่าน/บทท่องท่ีมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องราว
เกี่ยวกับ ตนเอง 

เช่น 

我是小学生。 
你也是小学生。 
我们都是小学生。 
บทอ่านท่ีเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว  
เช่น 
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- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ
ตนเอง และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟัง
หรืออ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

- ใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ท่ี
เกีย่วข้องใกล้ตัว 

这是我的家。我爸爸是

医生。我妈妈是老师。

我爱我的家。 
บทท่องเกี่ยวกับบุคคลในห้องเรียน 

เช่น 

大公鸡，哦哦叫。 
小朋友，到学校。 
老师早，同学早。 
老师说：“我有礼貌。 

๔. สัตว์ ๖ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
动物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสัตว์ เป็นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์
ท่ีได้เรียนมาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 狗，猫， 
猪，鸟，大象，熊猫，

这是…。那是…。 
 

๕. บุคคล ๗ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง  
人物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนเรื่องบุคคล เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้เรียน
มาใช้ถามตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 我，你，他 
她，姐姐，妹妹，老师 
学生，爸爸，妈妈， 
弟弟，哥哥，爷爷，它 

๖. เสื้อผ้า ๗ - ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน  
- ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน 
และตัวอักษรไทย  
- ตอบคําถามจากการฟัง หรือ อ่าน
ประโยค บทสนทนา หรือ นิทาน
ง่ายๆ ท่ีมีภาพประกอบ  
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเอง ตามแบบท่ีฟัง 

เส้ือผ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเรา 
เป็นเรื่องท่ีเราต้องพบเจอกันบ่อยๆ 
ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ประโยค
ภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องเส้ือผ้าจึงเป็น
เรื่องท่ีสำคัญในการเรียนภาษาจีน ซึ่ง
จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ใน
บทนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 鞋，上衣，裤子， 
裙子，帽子，袜子 
这是我的……。 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
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คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๒๒๐๑ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา            ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง

และสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基

础部首 
๒. ภูเขาสูงมาก 
 

๗ - ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
- ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตาม
ความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค
จากการฟังหรือการอ่าน 
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
ตนเองตามแบบท่ีฟัง 
 

การฝึกหัดการอ่านออกเสียง การ
ประสมเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการพูด การอ่านออกเสียง
พินอินในภาษาจีน ทำให้สามารถ
อ่านวลี ประโยค คำศัพท์ต่างๆใน
ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ถูกต้องมากขึ้น  
เช่น 山很高 
白云很美 
山竹很好吃 
我很爱小鸟 
小鸟很可爱 

๓.ผลไม้ 

 
 

๗ - ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 
- พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ตามแบบท่ีฟัง 
 

คำและประโยคท่ีใช้บ่อยใน
ชีวิตประจำวัน คำท่ีใช้ในการ
โต้ตอบเพื่อการส่ือสารระหว่าง
บุคคล ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง ธรรมชาติรอบตัว ส่ิง
รอบตัว ผลไม้ อาหาร เครื่องด่ืม  
เช่น 椰子，龙眼，山

竹，梨，草莓, 
菠萝,芒果,等等  
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๔. การทักทาย ๖ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 

สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

การทักทาย เป็นเรื่องท่ีเราต้อง
พบเจอในชีวิตประจำวันทุกวัน 
บทสนทนาท่ีใช้ในการทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษหรือ
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง จึง
เป็นเรื่องท่ีสำคัญในการใช้ส่ือสาร
ระหว่างบุคคลได้ ซึ่งผู้เรียน
สามารถนำคำศัพท์ในบทนี้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 老师好，大家好， 
早上好，晚安，谢谢 
再见，你好吗？， 
我叫…。我…岁。 

๕. สัตว์ ๗ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 
สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
动物 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสัตว์ เป็นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถามตอบ
และพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 狗，猫， 
猪，鸟，大象，熊

猫，这是…。那是…。
等等 
 

๖. ประเทศ ๗ - พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือ 
สารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง 
-พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
-พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้  
ตัว บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง  
ตามแบบท่ีฟัง 
- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในเรื่อง 
ประเทศ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาจีนช่ือของแต่ละ
ประเทศ เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ี
ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้
เรียนมาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 
新加坡，  韩国 ，  
德国 ， 法国，  意大

利  ，英国  ，泰国，

中国，日本，美国， 
马来西亚，印度， 
你是哪儿国人？ 
我是____人。 
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รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๓๒๐๑ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา           ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำท่ี
ฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาจีน
และภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น 
การสะกดคำ ตามหลักการ
ออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉

字基础部首 
๒. นี่คือห้องของฉัน 
 

๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ
สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ตอบคำถามจากการฟัง ประโยค บทสนทนา 
หรือนิทานท่ีมีภาพประกอบ 

- พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

- บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่างๆใกล้
ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบท่ีฟัง หรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลี บท
สนทนาท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล บอกข้อมูล
และส่ิงรอบตัว เช่น 上，

下，树，车上， 
树上，山上，床上 
树下，床下，桌子

下，这是书包， 
那是桌子， 
那是椅子 
 

๓.ประเภทกีฬา 
 

๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ
สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัว ตามแบบท่ีฟัง 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ 
ประโยคท่ีฟังหรือ อ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

- ใช้ภาษาจีน เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ท่ีเกี่ยวข้อง
ใกล้ตัว 

คำศัพท์ ประโยค วลี บท
สนทนา บทอ่านท่ีเกี่ยวข้อง
กับกีฬาต่างๆ ธรรมชาติ
รอบตัว การบอกทิศทาง 
เช่น  
运动，足球， 
篮球，排球， 
羽毛球，乒乓球， 
山，木，花，石头 
，这是什么照片？ 

冷，热，不冷 
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有，上，下， 
里大海里有鱼。 

๔. การทักทาย ๖ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออก
เสียง ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ 
และประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

การทักทาย เป็นเรื่องท่ีเรา
ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน
ทุกวัน บทสนทนาท่ีใช้ใน
การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษหรือ
ข้อความท่ีใช้แนะนำตนเอง 
จึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญในการใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลได้ ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ใน
บทนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
เช่น 老师好，大家

好，早上好，晚

安，谢谢，再见，

你好吗？， 
   我叫…。我…岁。     

我家有…口人。 
 

๕. วัน เวลา ๗ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ
ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง 
ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ และ
ประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับการถาม- ตอบเรื่อง
วัน เวลา สัปดาห์ ช่วงเวลา
ในชีวิตประจำวัน การบอก
เวลาของประเทศไทย-จีน 
เช่น 
天，今天，昨天， 
明天，星期， 
星期一，现在，  
几，点，半，分 
早上，上午，中午 
下午，晚上 
今天是星期几？ 
明天是星期三。 
现在几点了？ 
现在………了。 
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๖. ชุดรับประทานอาหาร ๗ - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบ

ท่ีฟัง 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและ
ส่ิงใกล้ตัวตามแบบท่ีฟัง 

- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

- พูดและแสดงออกตามวัฒนธรรมของจีน 

- ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง 
ประสมเสียง อ่านอักษรจีนคำศัพท์ และ
ประโยคง่ายๆตามหลักการออกเสียง 

ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์
ภาษาจีนในเรื่อง 餐具 
เป็นการเรียนรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับชุดรับประทาน
อาหาร ได้แก่ จาน ชาม 
ช้อน มีด เป็นส่ิงของท่ีพบ
เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่ง
คำศัพท์นี้ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ท่ีสามารถนำคำศัพท์ท่ีได้
เรียนมาใช้ถามตอบและ
พูดคุยในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 碗，盘子，勺

子，刀子，筷子，

叉子，客人，等等 
A：几个勺子？ / 几
位客人？/ 几双筷

子？ 
B: 三个勺子。 / 两
位客人。 / 四双筷

子。 
รวมเวลาตลอดปี ๔๐   

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   

รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 

 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๔๒๐๑ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา            ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.นับเลข 

 
๗ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและ

สะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

-พูดโต้ตอบด้วยคำส้ัน ๆ ง่ายๆ ในการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟังหรือ
อ่าน 

- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง 
และบุคคลอื่น ตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 

- บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
 

ในชีวิตประจำวัน ตัวเลขถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก ไม่ว่า
จะเป็นการบอกราคาสินค้า 
การบอกเบอร์โทรศัพท์ การ
บอกน้ำหนักส่วนสูง ล้วนแต่
ต้องใช้ตัวเลข ดังนั้นการฟัง
และการออกเสียงเกี่ยวกับ
ตัวเลข จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการเรียนภาษาจีนระดับ
เบ้ืองต้นไปจนถึงภาษาจีน
ระดับสูง เช่น 零，一，

二，三，四，五，

六，七，八，九，

十，电话，体重，

身高，价 
 

๓.วัน เวลา 
 

๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 
 

คำศัพท์ วลี ประโยคเกี่ยวกับ
การถาม- ตอบเรื่องวัน เวลา 
สัปดาห์ ช่วงเวลาใน
ชีวิตประจำวัน การบอกเวลา
ของประเทศไทย-จีน เช่น 
天，今天，昨天， 
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明天，星期， 
星期一，现在，  
几，点，半，分 
早上，上午，中午 
下午，晚上 
今天是星期几？ 
明天是星期三。 
现在几点了？ 
现在………了。等等 

๔. กิจวัตรประจำวัน ๖ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง 日常生活 เป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนในกิจวัตรประจำวัน
เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถาม
ตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 洗澡，

打电话，看报， 
读书，吃饭，睡觉 
洗衣服，上网， 
在，做， 
你在做什么呢? 
我在做…。 

๕.งานอดิเรก ๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง งานอดิเรก เป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีสามารถนำ
คำศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้ถาม
ตอบและพูดคุยในชีวิต 
ประจำวันได้ เช่น 
爱好，唱歌，上网 
钓鱼，拍照，看书 
购物，游泳，等等 

๖. สถานที่ ๗ -ประสมเสียง อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา 
ประโยค ข้อความ และบทฝึกออกเสียง 
ตามหลักการออกเสียง 

คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนใน
เรื่อง 场所 เป็นการเรียนรู้
คำศัพท์เกี่ยวกับช่ือสถานท่ี 
และยังเป็นอีกเรื่องหนึง่ท่ี
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-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว 

 

สามารถนำคำศัพท์ท่ีได้เรียน
มาใช้ถามตอบและพูดคุยใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น 
家，超市，车站， 
小吃店，公园， 
便利店，运动场， 
哪里，这里，那里 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐    

คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   

คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   

รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๑๕๒๐๑ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา           ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออก

เสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของ
คำกลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.ฉลองวันเกิด 
 

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมาย
ของประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล 

-พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอก
เหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลีท่ีเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมงานวันเกิด คำอวย
พร การนัดเวลา ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับ งานอดิเรกและ 
กิจกรรมยามว่าง เช่น  
祝，快乐，给，过， 
参加，晚会 ，准备 
礼物，一起，大家 
，蛋糕 
什么时候见面？ 
今天晚上见面。 

๓.เธอชอบกินอะไร 
 

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องด่ืม 
รวมถึงรูปประโยคแสดงการเช้ือ
เชิญ และบอกช่ืออาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึ่ง
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาจีน
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น 吃，蛋糕，请客  
喝，可乐，还是， 
冰水，椰子，冰茶 
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-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

饼干，牛奶，爆米花 
，水果，冰淇淋 
你喜欢吃什么？ 
我喜欢吃 ......。 
我喜欢喝.......。 

๔.ร่างกายของเรา ๖ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับร่างกายของเรา เป็นส่ิง
ท่ีเราพบเจอในชีวิตประจำวัน
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
เช่น 口，眼，耳，

头，脸，头发，牙

齿，舌，下吧，前

额，脖子，背，脚，

腿，骨，等等 

๕.คำที่ใช้บ่อยในห้องเรียน ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 
และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับคำท่ีใช้บ่อยใน
ห้องเรียน คำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำง่ายๆเป็นพื้นฐานใน
การเรียนภาษาจีนอย่างหนึ่ง 
ทำให้เราเข้าใจในการฟัง
ภาษาจีนมากขึ้น และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
请放下去 
请回答 
注意听 
请排队 
请帮我…。 
慢慢说 
请等一下。 
你应该多看多写。 
要说话，先举手。 
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๖.ความรู้สึก ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ 

และบทกลอนส้ันๆ ตาม หลักการ
ออกเสียง  
-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและ
ส่ิงใกล้ตัว  
-ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ 
ประโยค และข้อความส้ันๆ ท่ีฟังหรือ
อ่าน 

-บอกใจความสำคัญ และตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนา 

นิทานง่ายๆ หรือเรื่องส้ันๆ 

ในชีวิตประจำวันของเราต้อง
พบเจอเรื่องราวมากมาย ดังนั้น
คนเราจะมีการแสดงความรู้สึก
โดยผ่านการแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การพูดหรือเขียน เพื่อ
แสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น 
我觉得…。，喜欢，

爱，高兴，伤心，快

乐，开心，好吃，好

喝，很…。，不喜欢 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รหัสวิชา จ ๑๖๒๐๑ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา            ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

๑. สัทอัษรภาษาจีน 

 
๖ - ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง

และสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

- เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ
กลุ่มคำท่ีฟังหรือ อ่าน 

- ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออกเสียง
เบ้ืองต้น  และหลักการเขียน
ตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字

基础部首 
๒.ในสวนสาธารณะ 
 

๗ -อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบท
กลอน ตามหลักการออกเสียง 

-บอกความหมาย หรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิด
ต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำ ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 
-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-บอกใจความสำคัญและตอบคำถาม
จากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน
ง่ายๆและเรื่องเล่า 

-พูดและเขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้พร้อมบอก
เหตุผลตามแบบท่ีฟังหรืออ่าน 
 

คำศัพท์ ประโยค วลี ข้อความ 
บทสนทนา บทอ่านตามจังหวะ 
ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชพรรณ 
สัตว์เล้ียง การออกกำลังกาย 
อากาศ ธรรมชาติรอบตัว ส่ิง
รอบตัว ทิศทาง เช่น  
空气，新鲜，开， 

这一些，锻炼， 
肺，健康，越来越.. 
美丽，国家，喜欢， 
电视，草，狗，湖， 
椅子，公园，城市， 
觉得，休息，上边， 
下边，左边，右边， 
旁边，等等。 

๓.การแนะนำตนเอง 
  

๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ
บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

คำศัพท์ วลี ประโยค เรื่องการ
แนะนำตนเอง การทักทายสวัสดี 
การบอกส่ิงต่างๆรอบตัว ความ
สนใจ ส่ือสารโต้ตอบเกี่ยวกับ 
ตัวเองง่าย ๆ และการกล่าวลา  
ด้วยถ้อยคำท่ีเหมาะสมกับ 
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-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 
 

มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาในการส่ือสาร 
ในชีวิตประจำวัน เช่น 
大家好！，来自， 
介绍，一下，我叫… 
，是，泰国人，家， 
在，里，有，和， 
爱好，再见，岁， 
谢谢！，爸爸，妈妈 
很高兴认识你。 
这不是你的书包。 
看，我的电脑。 
我出生在泰国。 

๔.อารมณ์และความรู้สึก ๖ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ
บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

ในชีวิตประจำวันของเราต้องพบ
เจอเรื่องราวมากมาย ดังนั้น
คนเราจะมีการแสดงอารมณ์
ความรู้สึก รวมถึงรสชาติของ
อาหารโดยผ่านการแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การพูดหรือเขียน เพื่อ
แสดงความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น 
我觉得…。，喜欢，

爱，高兴，伤心，快

乐，开心，好吃，好

喝，很…。，不喜

欢，甜，酸，咸，

辣，可爱，美丽，等 
๕.ทิศทางและสถานที่ ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ

บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

การบอกตำแหน่งของสถานท่ี  
ส่ิงของ  บุคคล รวมไปถึงการ
เดินทางตามทิศทางไปสถานท่ีท่ี
ต้องการ  และการถามทาง หรือ
สถานท่ีต้ังของอาคารต่างๆใน
โรงเรียน การสนทนา การถาม  
และตอบโต้ตามรูปแบบไวยกรณ์ 
นักเรียนจะต้องเรียนรู้จากส่ิงใกล้ 
ตัว เพื่อให้สามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น 在， 
左边，右边，前面， 
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后面，家， 学校， 
寺庙，医院 ，银行 
一直，左拐，右拐， 
怎么，走，从…  

๖.อาหารจีน ๗ -อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และ
บทอ่านเข้าจังหวะ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

-ระบุ ภาพวาด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของ
ประโยค หรือข้อความ ท่ีฟังอ่าน 

-พูดหรือเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่องใกล้ตัว 

 

การเรียนรู้คำศัพท์ วลี ประโยค
เกี่ยวกับอาหารจีน อาหารจีน
เป็นอาหารท่ีประกอบข้ึนตาม
วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งมี
หลากหลายชนิดตามแต่ละ
ท้องถิ่น ดังนั้นการเรียนรู้เรื่อง
อาหารเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ภาษาจีนอย่างหนึ่งเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
宫保鸡丁，鱼香肉

丝，北京烤鸭， 
西红柿炒鸡蛋， 
烧麦，包子，馒头，

饺子，等等。 
我喜欢吃…。 
要一个…。 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายปี ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   รหัสวิชา จ ๒๑๒๐๒  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                           เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา            ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ - อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และ
บทร้อยกรองส้ันๆ ตามหลักการออก
เสียง 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 
- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部

首 

 
๒.ตัวเลขภาษาจีน 
-ตัวเลข ๑-๑๐๐ ภาษาจีน 
-เบอร์โทรของคุณคืออะไร 

๔ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรม
จีนในเรื่องของสัญลักษณ์มือ
เพื่อแสดงจำนวนตัวเลข ๑-๑oo 

และจำนวนนับ รวมถึงการอ่าน
และหมายเลขต่างๆ 
เช่น 

บทท่องจำนวนนับสำหรับเด็ก 
一个，两个，三个小朋

友。 
四个，五个，六个小朋

友。 
七个，八个，九个小朋

友。 
八七五 yāoyāo 零零 
 

๓.การทักทาย 
-แนะนำตนเอง 
-การถามแซ่ 

๔ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง และ
คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

ประโยคท่ีใช้ในการแนะนำ
ตัวเอง และการถามช่ือ แซ่ 
ตามมารยาทในวัฒนธรรมจีน 

การแนะนำตัวเอง 

เช่น 

大家好！我叫天才。我是

小学生。我七岁了。 

การถามสารทุกข์สุกดิบ 

เช่น 
A：你好吗？ 
B：我很好，你呢？ 
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- ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมจีน 
 

A：我也很好。 

การถามช่ือแซ่ 
เช่น 
小朋友，你叫什么名字？ 
我叫天才。 
几岁了？ 
七岁。 

๔.วันเดือนปีภาษาจนี 
-สัปดาห์ภาษาจีน 
-เดือนภาษาจีน 
-วันนี้วนัท่ีเท่าไหร่คะ 
 

๔ - สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งาน
ฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของจีนกับของไทย 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขอข้อมูล เรื่องวันท่ี ใน
โครงสร้างของจีน 

๕.ร่างกาย 
-ใบหน้าเล็กๆของฉัน 
-อวัยวะในร่างกายของฉัน 
-อวัยวะ 
 

๔ - พูดและเขียนแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมให้
เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
- บอกความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการลำดับคำตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
อวัยวะสำคัญต่างๆ บนใบหน้า
ท่ีร่างกาย ประโยชน์และการ
ดูแลรักษา อวัยวะสำคัญของ
ร่างกาย การนำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ภาษาจีนในการนำเสนอ 
ด้วยการ อ่าน เขียน ภาพวาด  
 

๖.我的学习用品 
อุปกรณ์การเรียนของฉัน 
 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ  
และคำช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
- ระบุประโยคและข้อความ หรือ
ตอบคำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่
ความเรียงท่ีอ่าน    
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับของใช้ ส่ิงของ 
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน 
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๗.食物和饮料
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ 
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจำวัน พูด
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวเพื่อบอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องด่ืม 

 

๘.国家 ประเทศต่างๆ ๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง
คำแนะนำ 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ และคำ
ช้ีแจง ในสถานการณ์ต่างๆ 
- บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  
ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของ
จีน 
- ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและสถานศึกษา 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
ประเทศต่างๆ  การนำเสนอ
ข้อมูลโดยการใช้ภาษาจีนใน
การนำเสนอด้วยการ อ่าน 
เขียน ภาพวาด  
 

๙.职业 อาชีพต่างๆ 
 

๕ - ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง 
คำแนะนำ 
- พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
- พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว 
พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
- บอกความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนและภาษาไทย 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขอข้อมูล เรื่องอาชีพ ใน
โครงสร้างของจีน การถามและ
ตอบเกี่ยวกับเรื่องอาชีพต่างๆ
เป็นภาษาจีน 
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รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รหัสวิชา จ ๒๒๒๐๒ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                         เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา                    ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ - ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
- อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตามหลักการ
อ่าน 
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 

สระเด่ียว การผันเสียง
วรรณยุกต์ พยัญชนะต้น การ
สะกดคำ ตามหลักการออก
เสียงเบ้ืองต้น  และหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน 
- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部

首 

 

๒.你好 สวัสดี 
-สวัสดีค่ะ/ครับคุณครู 
 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
-  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตาม
หลักการอ่าน 
-  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับ
ของไทย 
 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว 

๓.ถามชื่อสกุลภาษาจีน 
-你叫什么名字  
คุณช่ือว่าอะไร 
 

๔ -  ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
-  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  

ประโยคท่ีใช้ในการการถามช่ือ 
แซ่ ตามมารยาทในวัฒนธรรม
จีน 

การแนะนำตัวเอง 

เช่น 
大家好！我叫天才。我是

小学生。我七岁了。 
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ในชีวิตประจำวัน 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะก ับบ ุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
 

การถามสารทุกข์สุกดิบ 

เช่น 
A：你好吗？ 
B：我很好，你呢？ 
A：我也很好。 

การถามช่ือแซ่ 
เช่น 

小朋友，你叫什么名字？ 
我叫天才。 
几岁了？ 
七岁。 

 
๔.คนในครอบครัว 
- 我爱爸爸妈妈  
ฉันรักพ่อแม ่
 

๔ -  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน 
-  พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน  
 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับครอบครัวของฉัน 
ครอบครัวมีกี่คน ทำงานอะไร 
 

 

๕.อาชีพต่างๆ 
- 爸爸是老师  
พ่อคือคุณครู 
 

๔ -  สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
-  เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของจีนกับ
ของไทย 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ ช่ือ
อวัยวะสำคัญต่างๆ บนใบหน้า
ท่ีร่างกาย ประโยชน์และการ
ดูแลรักษา อวัยวะสำคัญของ
ร่างกาย การนำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ภาษาจีนในการนำเสนอ 
ด้วยการ อ่าน เขียน ภาพวาด  
 



267 
 
๖.你好，你好吗？ 
สวัสดี คุณสบายดีไหม 

๕ - ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
- อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ 
และบทร้อยกรองส้ันๆ  ตามหลักการ
อ่าน 
- สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ  
ในชีวิตประจำวัน  
- ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว การถามและ
ตอบเกี่ยวกับเรื่องการถามสาร
ทุกข์สุขดิบ เป็นภาษาจีน 

๗.一起学数字  
เรียนตัวเลขด้วยกัน 
 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง  และคำอธิบายง่ายๆ ท่ีฟังและ
อ่าน 
-  ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบ
คำถามให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความ
เรียงรูปแบบต่างๆ ท่ีอ่าน 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง 
และคำอธิบาย ตามสถานการณ์ 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมของจีนตามความสนใจ 
 

ท่าทางประกอบตามวัฒนธรรม
จีนในเรื่องของสัญลักษณ์มือ
เพื่อแสดงจำนวนตัวเลข ๑-๑oo 

และจำนวนนับ รวมถึงการอ่าน
และหมายเลขต่างๆ 
เช่น 

บทท่องจำนวนนับสำหรับเด็ก 

一个，两个，三个小朋

友。 
四个，五个，六个小朋

友。 
七个，八个，九个小朋

友。 
八七五 yāoyāo 零零 

๘.你家在哪儿？ 
บ้านของคุณอยู่ที่ไหน 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะก ับบ ุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
-  เปร ียบเท ียบและอธ ิบาย ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และ  การ

ประโยคท่ีใช้ในการถามตาม
มารยาทในวัฒนธรรมจีน 

การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานท่ี ระยะทางใกล้ไกล คือ
อะไร เป็นของใคร 
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ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาจีนกับภาษาไทย 

๙.祝你生日快乐 
ขอให้คุณมีความสุขในวัน
เกิด 
 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและ
อ่าน 
-  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เรื ่องใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่างๆ 
-  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของจีน 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง  เพื่อน ครอบครัว
และเรื่องใกล้ตัว ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคล บท
สนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ
การถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด
และการเฉลิมฉลองวันเกิด  
 
 

 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   
รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างรายวิชาภาษาจีน 
 

โครงสร้าง รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา จ ๒๓๒๐๒  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                          เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา                        ๑.๐ หน่วยกิต 
 

หน่วย เวลา ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
๑.พินอิน 拼音   
-พยัญชนะ 声母 
-สระ 韵母 
-วรรณยุกต์ 声调 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา 
และบทร้อยกรองส้ันๆ ตามหลักการอ่าน 
-  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน 

สระเด่ียว การผันเสียงวรรณยุกต์ 
พยัญชนะต้น การสะกดคำ ตาม
หลักการออกเสียงเบ้ืองต้น  และ
หลักการเขียนตัวอักษรจีน 

- 声母 
- 韵母与拼读声调 
- 写汉字规则与汉字基础部首 

 
๒.我开车去市

场，你要什么东

西？  
ฉันจะขับรถไปตลาด คุณ
ต้องการอะไรไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับของใช้ ส่ิงของ
รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ
สถานท่ีต่างๆ 
 

๓.请问这儿能寄

包裹吗？ 
อยากทราบว่าที่นี่รับส่ง
พัสดุใช่ไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
-  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  
-  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตประจำวัน ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับของใช้ ส่ิงของรอบตัว 
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๔.每个星期你常

去图去管吗？    
ทุกๆสัปดาห์คุณมักจะไป
ห้องสมุดใช่ไหม 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้
ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
-  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ     
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการขอ
ข้อมูล เรื่องสถานท่ีต่างๆ 
ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการถาม
ตอบเรื่องระยะใกล้ไกล คืออะไร 
เป็นของใคร  
 

 

๕.星期六和星期

日你常做什么？ 
วันเสาร์และวันอาทิตย์คุณ
มักจะทำอะไร 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนเพื่อขอข้อมูลและให้
ข้อมูล  อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน 
-  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และ
เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ     
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
-  ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถามตอบเรื่องเวลา การขอ
ข้อมูล เรื่องวันท่ี ในโครงสร้าง
ของจีน ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่าง
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ งานอดิเรก
และ กิจกรรมยามว่าง 

 

๖.我的朋友 
เพื่อนของฉัน 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และ
คำอธิบายตามสถานการณ์ 
- เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 

ภาษาท่ีใช้ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับการแนะนำเพื่อนของ
ตนเอง เรียนรู้การใช้ไวยกรณ์
ต่างๆเช่น 
- 却 
- 因为....所以.... 
- การซ้ำคำ 
- 学 
- 得 
- 呀 

๗.祝贺生日 
อวยพรวันเกิด 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  สนทนาอย่างต่อเนื่อง หรือเขียน
โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 

บทสนทนา ข้อความท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด
และการเฉลิมฉลองวันเกิด  
เรียนรู้การใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- 最 
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สถานการณ์ต่างๆ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคม 
-  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมของจีน ตามความสนใจ 
- ใช้ภาษาจีนส่ือสารในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้นใน
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

- 去 / 来 
- การบอกปีในภาษาจีน 
- 高兴 
- 祝你 
- 非常 
- 等等 

๘.我们公司对你

们的新产品很感

兴趣 
บริษัทของพวกเรารู้สึก
สนใจในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ของพวกคุณมาก 

๕ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง และ
คำอธิบายตามสถานการณ์ 
-  พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอ
และให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ ในสถานการณ์ต่างๆ  
-  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำ 
ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนกับ
ภาษาไทย 

ข้อความ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตประจำวัน ภาษาท่ีใช้
ส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับของใช้ ส่ิงของรอบตัว เรียนรู้
การใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- 兴趣 
- 行 
- 正好 
- 能 
- 方便 
 

๙.我是泰国人，

你呢？    
ฉันเป็นคนไทย แล้วคุณล่ะ 

๔ -  ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำช้ีแจง 
คำแนะนำ และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
-  พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
- พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
-  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอ
ด้วยการพูดหรือการเขียน 

บทสนทนาท่ีเกี่ยวข้องกับการขอ
ข้อมูล สอบถามเรื่องประเทศ
ต่างๆ ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ถามตอบเรื่องเช้ือชาติ เรียนรู้การ
ใช้ไวยกรณ์ต่างๆเช่น 
- ชื่อเฉพาะเมืองหลวงต่างๆ 
- 一下儿 
- การออกเสียงวรรณยุกต์ของ 一 
- 位 
- 没 / 不 
 

 

รวมเวลาตลอดปี ๔๐   
คะแนนระหว่างเรียน ๘๐   
คะแนนวัดผลปลายภาค ๒๐   

รวม ๑๐๐   
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โครงสร้างของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน                                                            ญ ๑๑๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                                                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                                              
เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ ろまんじ ภาษาญี่ปุ่น 
    ๑.๑.๑ ตัวอักษรโรมันจิ      あーか 
    ๑.๑.๒ ตัวอักษรโรมันจิ  さーた 
    ๑.๑.๓ ตัวอักษรโรมันจิ  なーは 
    ๑.๑.๔ ตัวอักษรโรมันจิ  まーや 
    ๑.๑.๕ ตัวอักษรโรมันจิ らーわーをー

ん 

๑.๒ あいさつ 
    ๑.๒.๑การทักทาย  
おはようございますーこんにちは 

    ๑.๒.๒ การทักทาย  
こんばんはーおやすみなさい 

    ๑.๒.๓ การทักทาย  
ありがとうございますーすみません 

    ๑.๒.๔ การทักทาย  
 はじめまして………わたしは 
    ๑.๒.๕ การทักทาย  
 わたしは………….がっくせい    です 

๒๐ 
๑๐ 

      ๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๑๐ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 

ต ๑.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒   ป.๑/๓ 

 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒,   ป.๑/๓ 
ต ๑.๓ ป.๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๓ ตัวของฉัน わたし 
    ๑.๓.๑  ตัวของฉัน   たかさ 
    ๑.๓.๒ ตัวของฉัน   たかさ 
    ๑.๓.๓ ตัวของฉัน   わらいます 
    ๑.๓.๔ ตัวของฉัน   えがお 
    ๑.๓.๕ ตัวของฉัน   かなしい 
    ๑.๓.๖ ตัวของฉัน  たのしい 
๑.๔ ของเล่นของฉัน 
わたしのおもちゃ 
    ๑.๔.๑ ของเล่นท่ีชอบ   すきなおもち

ゃ 
    ๑.๔.๒ ของเล่นท่ีชอบ    
すきなおもちゃ 

   ๑.๔.๓  ของเล่นของเพื่อน    
ともだちのおもちゃ     
๑.๕ ของเล่นของฉัน 
わたしのかぞく 

    ๑.๕.๑ ครอบครัวของฉัน おとうさんー
おがあさんーわたし 

    ๑.๕.๒ ครอบครัวของฉัน  
おにいさんーおねえさん 

いもとーおとうと 

   ๑.๕.๓  ครอบครัวของฉัน  
おじいさんーおばあさん 

   ๑.๕.๔  กิจกรรมในครอบครัว   
ひまのじかん 

๒๐ 
๖ 

 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 
๖ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 

 
ต ๒.๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒   ป.๑/๓ 

 
 
 
 
 
 

ต  ๒.๒ ป.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ ป.๑/๑ 
ต ๔.๑ ป.๑/๑ 

 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



275 
 

 
โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ญ ๑๒๒๐๑   ภาษาญี ่ป ุ ่น                                       กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ ในห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๑ ห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๒ ห้องเรียนของฉัน 
わたしのきょうしつ 

    ๑.๑.๓ ห้องเรียนของฉัน まど,ドーア 
    ๑.๑.๔ ห้องเรียนของฉัน ともだち     
    ๑.๑.๕ ห้องเรียนของฉัน ぶんぐ 
๑.๒ ครอบครัวของเรา かぞく 
    ๑.๒.๑ครอบครัวของฉัน おとうさんー
おがあさんーわたし 

    ๑.๒.๒ ครอบครัวของฉัน  
おにいさんーおねえさん 

いもとーおとうと 

    ๑.๒.๓ ครอบครัวของฉัน  
おじいさんーおばあさん     
    ๑.๒.๔ กิจกรรมในครอบครัว   
ひまのじかん 

๑.๓ ตัวของฉัน わたしの 

  ๑.๓.๑แนะนำตัว  わたしは................です 

  ๑.๓.๒ บอกอาย ุわたしは...............さいで
す 

  ๑.๓.๓ ตัวของฉัน すきなもの 

  ๑.๓.๔ ตัวของฉัน  すきなたべもの 

๑.๓.๕ ตัวของฉัน   なにがほしい 

 
 
 
 
 

 
 

๒๐ 
 

๕ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

 

๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๗ 
 

๒ 
๒ 
๑ 
 

 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,  
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๓ ป.๒/๑ 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
๑.๔ เวลาในโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๔.๑  เพื่อนของฉัน ともだち 

    ๑.๔.๒ คุณครูของฉัน   せんせい 
    ๑.๔.๓ ในโรงเรียน      こうはい 
    ๑.๔.๔ ในโรงเรียน      せんぱい 

    ๑.๔.๕ ในโรงเรียน       おがしや 

๑.๕วันของฉัน わたしのひ 
    ๑.๕.๑ สถานท่ี           ばしょ 
    ๑.๕.๒ สถานท่ีชอบ  すきのばしょ 
   ๑.๕.๓  วันหยุดของฉัน    しゅうまつ 

   ๑.๕.๔  วันท่ีฉันชอบ     すきのひ 
๑.๖ บ้านของฉัน わたしのいえ 
    ๑.๖.๑ บ้านของฉัน   わたしのいえ 
    ๑.๖.๒ บ้านของฉัน    
せんぷきーテレビ 

    ๑.๖.๓  บ้านของฉัน    
れいぞうこーでんわ 
   

 

๒๐ 
๑๐ 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๔ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

๖ 
๒ 
 

๒ 
 

 
 

ต ๒.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต  ๒.๒ ป.๒/๑ 
ต ๓.๑ ป.๒/๑ 
ต ๔.๑ ป.๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๓๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ คำอวยพร  しゅくふく 
    ๑.๑.๑ การกล่าวคำต่างๆ おはよう

ございますーさよなら 
    ๑.๑.๒ การกล่าวคำต่างๆ たのしん

で 
    ๑.๑.๓ คำอวยพร    
おめでとうございます 
๑.๑.๔ คำอวยพร 
おせわになります 
๑.๒ กิจวัตรประจำวัน いちにち 
    ๑.๒.๑ อาหารท่ีฉันชอบ 
すきなたべもの 
  ๑.๒.๒ ส่ิงท่ีชอบ   すきなもの 
  ๑.๒.๓ สถานท่ีฉันชอบ すきなばし

ょ 
  ๑.๒.๔ สัตว์เล้ียงของฉัน すきな ペッ

ト 
๑.๓ อาหารของเรา たべもの 
๑.๓.๑ ความสำคัญของอาหาร    
たいせつなやさい 
๑.๓.๒ อาหารขยะ       
ハンバン  ピーサ 
๑.๓.๓ ประโยชน์ของผัก     
きゅうり はくさい 
๑.๓.๔ ประโยชน์ของเนื้อสัตว์  
ぶたにく とりにく 
๑.๓.๕ อาหารท่ีชอบ     
すきなたべもの 

๒๐ 
๕ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 
๘ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 
๗ 
๒ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

ต ๑.๑ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ต ๑.๓ ป.๓/๑,  

ป.๓/๒ 
 
 
 

๑o 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ สวนสาธารณะ こうえん 

    ๑.๔.๑  ไปสวนสาธารณะ 
あるきますージョギング 

    ๑.๔.๒ สวนสาธารณะ うんどうする 
    ๑.๔.๓ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ     
しつないうんどう 

    ๑.๔.๔ ออกกำลังกาย テニスをする 
    ๑.๔.๕ สวนสาธารณะ いいてんき 
๑.๕ ร่างกายของฉัน からだ 

    ๑.๕.๑ ร่ายกายของฉัน    
めーみみーかおーかみ 

    ๑.๕.๒ ร่ายกายของฉัน         
ゆびーはなーは 
    ๑.๕.๓ ร่ายกายของฉัน         
あしーかたーあたま 

    ๑.๕.๔ร่ายกายของฉัน        
 ひさーおなかーくち 

    ๑.๕.๕ ร่ายกายของฉัน        
くびーてーうでーひじ 

๑.๖ ที่โรงเรียน がっこうで 
    ๑.๖.๑ ท่ีโรงเรียน       こうはい 
    ๑.๖.๒ ท่ีโรงเรียน       せんぱい 

    ๑.๖.๓  วิชาท่ีเรียน    
にほんごータイご 

    ๑.๖.๔  สนามเด็กเล่น   あそびば 

๒๐ 
๗ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๗ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 
๖ 
๒ 
๒ 
๑ 

 

 

ต ๒.๑ ป.๓/๑,  
ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 

 

 

 

ต ๒.๒ ป.๓/๑ 
ต ๓.๑ ป.๓/๑ 
ต ๔.๑ ป.๓/๑ 

 

 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



279 
 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๔๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เก่ียวกับฉัน わたし 
    ๑.๑.๑ ส่ิงท่ีชอบ       
すきなもの 

    ๑.๑.๒ อนาคตของฉัน  
 

    ๑.๑.๓ การท่องเท่ียว  
すきなばしょ 
 

๑.๒ ตัวเลขกับสีหรรษา 
ばんこうといろ 

    ๑.๒.๑ ตัวเลขกับสีหรรษา   いろ 

    ๑.๒.๒ ตัวเลขกับสีหรรษา   ばんこう        
    ๑.๒.๓ ตัวเลขกับสีหรรษา   がつ 
    ๑.๒.๔ ตัวเลขกับสีหรรษา  にち 
 

๑.๓ ชีวิตประจำวัน  
いちにちのせいかつ 

  ๑.๓.๑ ชีวิตประจำวัน   
がっこうで 

  ๑.๓.๒ ชีวิตประจำวัน   
いちばにいって 

  ๑.๓.๓ ชีวิตประจำวัน    
あそびばで 

 

๒๐ 
๕ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑๐ 
 

๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
 
๕ 

      ๒ 
 

๑ 
 

2 
 

 
ต ๑.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 

 
 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒,  ป.๔/๓ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 
 
 

๑o 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



280 
 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ อาชีพ  しょくぎょう 

  ๑.๔.๑  อาชีพ せんせいーいしゃ 
  ๑.๔.๒ อาชีพ けいさつーひしょ 
๑.๔.๓ อาชีพส่วนใหญ่  
かしゅーエジニア 

  ๑.๔.๔ อาชีพของฉันในอนาคต     
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ   
すきなしょくぎょう 

๑.๕ บ้านของฉัน わたしのいえ 
  ๑.๕.๑ บ้านของฉัน   おとうさんーおが
あさん 

  ๑.๕.๒ บ้านของฉัน いもとーおとうと 
  ๑.๕.๓ บ้านของฉัน    おじいさんーお
ばあさん 

  ๑.๕.๔ บ้านของฉัน    わたし 
  ๑.๕.๕ บ้านของฉัน  おにいさんーおね
えさん 

๑.๖  เกมกับกีฬา ゲームとスポース 
๑.๖.๑ บอกชนิดของกีฬา   
じゅうどうーからて 

  ๑.๖.๒ ความสำคัญของกีฬา  やきゅう 
  ๑.๖.๓ ความสำคัญของเกม                             
たいせつなゲーム  

  ๑.๖.๔  บอกชนิดของเกมゴルフスキー 

๒๐ 
๘ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๒ 
๑ 
 
๗ 
 

๒ 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๒ 
 
๕ 
 

๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 

 
ต ๒.๑ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ต ๒.๒ ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

ต ๓.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๑ ป.๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



281 
 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๕๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                         เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เพื่อนของฉัน わたしにともだち 

    ๑.๑.๑ บอกเกี่ยวกับเพื่อนของฉัน  わたし
のともだち 

    ๑.๑.๒ ความสำคัญของเพื่อน  
たいせつのともだち 

    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน いいともだち 
๑.๒ สถานที่  ばしょ 

    ๑.๒.๑ สถานท่ีท่ัวไปたき うみ 
    ๑.๒.๒ สถานท่ี ท่ีชอบ  すきなばしょ        
    ๑.๒.๓ สถานท่ีท่องเท่ียว     やまもり 
    ๑.๒.๔ สถานท่ีท่องเท่ียว       
どうぶつえん 

    ๑.๒.๕ สถานท่ีใกล้เคียง   ゆうえんし 
๑.๓ สุขภาพที่ดี いいからだ 
  ๑.๓.๑ อาหารกับสุขภาพ    
たまご  にく 

  ๑.๓.๒  อาหารกับสุขภาพ  サラダ 

    ๑.๓.๓ การออกกำลังกาย  
うんどうする 

    ๑.๓.๔ การออกกำลังกาย 

しつないうんどう 

๒๐ 
๕ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
 

๑๐ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๕ 
 

๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

 
 

ต ๑.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 

ต ๑.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 
ต ๑.๓ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๑o 
๓ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



282 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
๑.๔ หนึ่งวันในโรงเรียน 
一いちのがっこう 

๑.๔.๑  กิจกรรมในโรงเรียน   
ほんをよむ 

๑.๔.๒  ของชอบในโรงอาหาร    
なにがすき 

๑.๔.๓ กิจกรรมท่ีชอบในโรงเรียน     
ぶかつどう 

๑.๔.๔ เรียนวิชาอะไรบ้างในหนึง่วัน    
おんがく 

๑.๔.๕ สนามเด็กเล่นในโรงเรียน   
あそびば 

๑.๕ ครอบครัวใหญ่ おおきいかぞく 
  ๑.๕.๑ บอกเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเอง   
かぞく 
  ๑.๕.๒ ครอบครัวชอบทำกิจกรรมอะไร                      
ぶかつどう 

  ๑.๕.๓ สมาชิกในครอบครัว   かいいんの
かぞく 

๑.๖  การท่องเที่ยว りょうこう 
๑.๖.๑ สถานท่ี ท่ีชอบ    すきなばしょ 

  ๑.๖.๒ วันหยุดสุดสัปดาห์  しゅうまつ 
  ๑.๖.๓  ไปท่องเท่ียว      りょうこう 
๑.๖.๔ สถานท่ีต่างประเทศ がいこく 
๑.๖.๕ สถานท่ีในประเทศ わたしのくに   

๒๐ 
๘ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
      ๔ 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 
๘ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

 
ต ๒.๑ ป.๕/๑,  
ป.๕/๒,  ป.๕/๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ต ๓.๑ ป.๕/๑ 
ต ๔.๑ ป.๕/๑ 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



283 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๑๖๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ รอบตัวฉัน   
わたしのかぞく 

    ๑.๑.๒ รอบตัวฉัน   
わたしのがっこう 

    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน  ともだち 
๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ ชีวิตประจำวัน   
にちじょうせいかつで 

    ๑.๒.๒ ชีวิตประจำวัน 
にちじょうせいかつで 

    ๑.๒.๓ การเรียนรู้     がくしゅう 

    ๑.๒.๔ การใช้เวลาว่าง  ひまのひ 
    ๑.๒.๕ การใช้เวลาว่าง    りょうこう 
๑.๓ ท่องเที่ยว   りょうこう 
    ๑.๓.๑ สถานท่ี ท่ีชอบすきなばしょ 
    ๑.๓.๒  วันหยุดสุดสัปดาห์   
しゅうまつ 

    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว        
りょうこう 

    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศ 
がいこく 

    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
       
      ๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๘ 
๒ 
 

๑ 
       ๒ 

๑ 
๒ 
 

๙ 
๑ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

 
 
 
 
 

ต ๑.๒ ป.๖/๑,  
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๑.๓ ป.๖/๑,   
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 

 
 
 
 

๑o 
๒ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 



284 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ คนที่มีชื่อเสียง ゆうめいなひと 
๑.๔.๑ คนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก 
ゆうめいなひと 

๑.๔.๒ รู้จักคนท่ีมีช่ือเสียงคนไหน   
かしゅ 

๑.๔.๓ คนท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย   
ゆうめいなひとなかにタイ 

 
๑.๕  โลกที่สวยงาม 
うつくしいせかい 

๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓  สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร  たべもの 
๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご 

 

๒๐ 
 
๖ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

     ๑๔ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

 
ต ๒.๑ ป.๖/๑,   
ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต  ๒.๒ ป.๖/๑, 

ป.๖/๒ 
 
 
 
 
 

ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑ 

๑๐ 
 
๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



285 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๑๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน      がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 

    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 
    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 
    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 
    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 
๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 
    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 
    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศがいこく 

    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
 

๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 
๕ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
ต ๑.๑  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๑.๒  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

 
 
 
 
 
 
 



286 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 
๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 

  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
 

๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๑๐ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 
๒ 

 
 
ต ๒.๑  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต ๒.๒  ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๒๒๐๑   ภาษาญี ่ป ุ ่น                                       กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 

    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน       がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 
    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 

    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 

    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 
๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 

    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 
    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศがいこく 
    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
 

๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 
๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

 
๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 

  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
     ๑๐ 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

     ๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 
 

๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ญ ๒๓๒๐๑   ภาษาญี่ปุ่น                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑.๑ เร่ืองของฉัน わたしのこと 
    ๑.๑.๑ ครอบครัว      かぞく 
    ๑.๑.๒ ท่ีโรงเรียน       がっこうで 
    ๑.๑.๓ เพื่อนของฉัน       
わたしのともだち 

    ๑.๑.๔  ส่ิงท่ีฉันชอบ すきなもの 
    ๑.๑.๕ อนาคตของฉัน   
すきなしょくぎょう 

๑.๒ เวลาว่าง   ひま 

    ๑.๒.๑ เวลาว่าง     ひま 

    ๑.๒.๒ เวลาว่างท่ีโรงเรียน がっこうで 
    ๑.๒.๓ กีฬาท่ีชอบ   
すきなスポース  

    ๑.๒.๔ กีฬา スポース 

    ๑.๒.๕ เวลาว่าง  なにをしますか 

๑.๓ ประเทศของฉัน わたしのくに 

    ๑.๓.๑ สถานท่ีท่องเท่ียว     
すきなばしょ 

    ๑.๓.๒  หมู่บ้าน  むら 

    ๑.๓.๓ ไปท่องเท่ียว   りょうこう 
    ๑.๓.๔ สถานท่ีต่างประเทศがいこく 
    ๑.๓.๕  สถานท่ีในประเทศ     
わたしのくに 

๒๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

     ๕ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 

๑ 
๑๐ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑o 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 
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ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั่วโมง ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

๑.๔ อาชีพ しょくぎょう 

๑.๔.๑ อาชีพ  
せんせいーいしゃ 

๑.๔.๒ อาชีพ     
けいさつーひしょ 

๑.๔.๓ อาชีพในฝัน     
かしゅーエジニア 

๑.๔.๔ ในประเทศ    
けんちくかーさっか 

๑.๔.๕ อาชีพท่ีฉันชอบ     
すきなしょくぎょう 

 

๑.๕  โลกที่สวยงาม うつくしいせかい 
  ๑.๕.๑ อะไรท่ีสวยที่สุดในโลก 
うつくしいせかい 

๑.๕.๒ อะไรสวยที่สุดในเอเชีย    
きれいい 

๑.๕.๓ สัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้   
どうぶつ 

๑.๕.๔ คนในโลกนี้     ひと 
๑.๕.๕ เกี่ยวกับอาหาร   
たべもの 

๑.๕.๖ เกี่ยวกับภาษา   ご  

๒๐ 
 

๑๐ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑๐ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 

 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

รวมเวลาตลอดภาค ๔๐ 
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 

คะแนนวัดผลปลายภาค ๓๐ 
รวม ๑๐๐ 
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คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
 
 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง บทร้อยแก้ว และข้อความส้ัน ๆ บอกความหมายของคำ และ
ข้อความ ตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจหรือหนังสือเรียน
ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ  นำเสนอเรื่องท่ีอ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญท่ีมักพบ
เห็นในชีวิตประจำวันมีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดตามอักขรวิธี เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่าย 
ๆ  มีมารยาทการเขียน มีทักษะในการฟัง ฟังคำแนะนำ คำส่ังง่าย ๆ และปฏิบัติตาม  ตอบคำถาม เล่าลำดับ
เรื่องราวต่าง ๆ  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  
พูดส่ือสารท่องอาขยาน เช่น แมวเหมียว ฝนตกแดดออก นี่ของๆเธอ รักเมืองไทยผ่านส่ือออนไลน์  
เป็นต้น ได้ตามวัตถุประสงค์ เน้นมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 มีทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ ผ่านบทเรียนออนไลน ์
 บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  
ฝึกท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการ
เขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย บันทึก  การ
ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง   
รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมด้วยการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ 
เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น kengthai , Thai alphabet  
หนังสือเรียนออนไลน์ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
ตัวชี้วัด   ท ๑.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
 ท ๒.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔ 
 ท ๕.๑  ป.๑/๑,  ป.๑/๒  
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 

 
 อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง  อธิบาย
ความหมายของคำ  และข้อความท่ีอ่าน  ต้ังคำถาม  ตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นบน
หลักการความพอเพียง  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน อ่านหนังสือออนไลน์ 
ตามความสนใจ  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  ปฏิบัติตามคำส่ังหรือข้อแนะนำ  และมีมารยาทในการอ่าน   
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องส้ัน ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  จินตนาการ  และมี
มารยาทในการเขียน   
 ฟังคำแนะนำ  คำส่ังท่ีซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ีเป็นความรู้และ 
ความบันเทิง  บอกสาระสำคัญของเรื่องท่ีฟังและดู  ต้ังคำถามและตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูด
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และมี
มารยาทในการฟัง ดูและพูด  บอก  เขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  เขียนสะกดคำ และบอก
ความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการส่ือสาร   
บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมออนไลน์สำหรับเด็ก โดยใช้ทักษะกระบวนการ 
Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน เพื่อสืบหาคำตอบ ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียง  
อ่านในใจ อ่านจับใจความ ทักษะการคัดลายมือ ทักษะการเขียนเรื่อง  ทักษะการเขียนส่ือสาร ทักษะการฟัง 
การพูด  การเล่าเรื่อง การแสดงความคิดเห็น ทักษะการพูดส่ือสาร ทักษะการเขียนสะกดคำ ทักษะการแต่ง
ประโยค ทักษะการท่องอาขยาน รักษาป่า เด็กดี  บทร้อยกรอง  และบทร้องเล่น 
ในท้องถิ่น  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และฝึกทบทวนบทเรียนและร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก 
ในท้องถิ่นจากบทเรียนออนไลน์ ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
ตามความสนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันบนหลักความพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น You Tube Google site โปรแกรมนำเสนอ 
ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ท ๑.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,  ป.๒/๘ 
ท ๒.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔ 
ท ๓.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕,  ป.๒/๖,  ป.๒/๗,   
ท ๔.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓,  ป.๒/๔,  ป.๒/๕  
ท ๕.๑  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,  ป.๒/๓                       

รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                            เวลา   ๒๐๐  ช่ัวโมง 
 
 

 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องส้ัน ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมาย 
ของคำศัพท์โดยใช้พจนานุกรมผ่านแอปพลิเคชัน พจนานุกรมราชบัณฑิตออนไลน์ (Royal Society) ค้นหา
ความหมาย และข้อความท่ีอ่าน ต้ังคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์  
สรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องท่ีอ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำส่ัง 
หรือข้อแนะนำ  อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย เขียนบันทึกประจำวัน เขียนเรื่อง 
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 มีทักษะการฟัง การดูและการพูด เล่ารายละเอียด บอกสาระสำคัญ ต้ังคำถาม ตอบคำถาม พูด
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดส่ือสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู และ 
การพูด 
 เขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิด หน้าท่ีของคำ ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งคำคล้องจอง
และคำขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เพื่อ
ปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด เช่น เด็ก
น้อย วิชาหนาเจ้า ความดีความช่ัว  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การ
ฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก  การต้ังคำถาม ตอบคำถาม  ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น 
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่ือสารได้ถูกต้อง และใช้ทักษะกระบวนการ 
Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน เพื่อสืบหาคำตอบ รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย 
และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น 
บทเรียนออนไลน์ บทเรียนสำเร็จรูป วีดีทัศน์ออนไลน์ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี ๒๑  
 

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖,  ป.๓/๗,  ป.๓/๘,  ป.๓/๙ 
 ท ๒.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
 ท ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
 ท ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔,  ป.๓/๕,  ป.๓/๖ 
 ท ๕.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔                
รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย 

รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 
            อ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องท่ีอ่าน บทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองท่ีประกอบ ด้วยคำท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น คำท่ีมีอักษรนำ คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ คำประสม 
อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน ประโยคท่ีมีสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ปริศนาคำทาย จากเกม และ
วิดีทัศน์ออนไลน์  เครื่องหมายวรรคตอน โดยอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  
อ่านเรื่องส้ันๆตามเวลาท่ีกำหนดและตอบคำถาม แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์โดยระบุ
เหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
อ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น เรื่องส้ันหรือบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องเล่าจากประสบการณ์ นิทาน
ชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สารคดี บันเทิง
คดี และกระทู้จากเวปไซต์พันทิป ดอทคอม อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือท่ีครูและ
นักเรียนกำหนดร่วมกนั รวมทั้งหนงัสือเรียนออนไลน์ และมีมารยาทในการอ่าน 
            คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนส่ือสาร โดยใช้
คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม เช่น คำขวัญ คำแนะนำ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องส้ันๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภท 
ต่าง ๆ ประกาศ จดหมาย คำสอน เขียนจดหมายถึงเพื่อน และบิดามารดา เขียนบันทึก และเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องออนไลน์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
            จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะกระบวนการ 
Coding วิเคราะห์เป็นขั้นตอน พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกตั้งคำถามและตอบ
คำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น  
เรื่องเล่าจากบทเรียนออนไลน์ บทความส้ันๆ ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน โฆษณา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  รายงานเรื่องหรอื
ประเด็นท่ีศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา การพูดลำดับข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ์ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
            สะกดคำและบอกความหมายของคำ ในบริบทต่าง ๆ คำในแม่ ก กา มาตราตัวสะกด 
การผันอักษร คำเป็นคำตาย คำพ้อง ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม 
คำกริยา คำวิเศษณ์ ใช้พจนานุกรมผ่านแอปพลิเคชัน พจนานุกรมราชบัณฑิตออนไลน์ (Royal Society) 
ค้นหาความหมายของคำ  แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ประโยคสามัญ ส่วนประกอบของประโยค 
ประโยคสองส่วน ประโยคสามส่วน แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนส่ี  
คำขวัญ  บอกความหมายของสำนวน ท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได้ 
            ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม เรื่องพระอภัยมณี จากวีดีทัศน์ อธิบายข้อคิดจาก
การอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม   
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เพลงพื้นบ้าน วรรณคดี และวรรณกรรม หลวงพ่อเพ็ชร ในบทเรียนออนไลน์และตามความสนใจ  
ร้องเพลงพื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานท่ีกำหนด บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ เช่น  
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือบทเรียนออนไลน์ 
บทเรียนสำเร็จรูป วีดีทัศน์ออนไลน์การเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 

อ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านบทร้อยกรองเป็น
ทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
จากเรื่อง ท่ีอ่าน  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านหนังสือ 
ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  หนังสือผ่านบทเรียนออนไลน์ท่ีครูและนักเรียนกำหนดร่วมกนั และ 
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 

คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  
การเขียนส่ือสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน การเขียนย่อ
ความจากเรื่องท่ีอ่าน รวมถึงการค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่ืออิเทอร์เน็ต การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
การเขียนแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็น การกรอกแบบรายการต่าง ๆ และการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 

จับใจความสำคัญและการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ในเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  
การในวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดูในชีวิตประจำวัน  การพูดรายงานเรื่อง 
หรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และค้นคว้าตัวอย่างจากส่ืออินเทอร์เน็ต และใช้
ทักษะกระบวนการ Coding เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน 

ระบุชนิดและหน้าท่ีของคำในประโยค การจำแนกส่วนประกอบของประโยค การเปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น การใช้คำราชาศัพท์  คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ การ
ใช้สำนวนท่ีเป็นคำพังเพยและสุภาษิต จากโคลงฉันทลักษณ์ออนไลน์        

สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม การระบุความรู้ ข้อคิด คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
การท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน 
การฟัง การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ บอก สรุป ระบุ อธิบาย  เขียน สะกดคำ แจก
ลูก แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรอง จำแนก วิเคราะห์  เปรียบเทียบ ศึกษา เรียนรู้ปฏิบัติ และท่องจำ  
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม นำความรู้ ข้อคิดจาก การอ่านไปใช้ 
ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูดและการแสดงความคิดเห็น
ในโลกออนไลน์ต่าง ๆ  มีนิสัยรักการอ่าน  เหมาะสมกับระดับช้ัน  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษา  
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ 
โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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รหัสตัวชี้วัด 

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

รวม  ๓๓  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                     เวลา   ๑๖๐  ช่ัวโมง 
 
 
 อ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง และบอกความหมายของ ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหารจากเรื่อง
ท่ีอ่านจากส่ือออนไลน์ต่าง ๆ  การอ่านคำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ การอ่านคำท่ีมีอักษรนำ  
การอ่านคำท่ีมีตัวการันต์ การอ่านคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ การอ่านอักษรย่อ และเครื่องหมายวรรค
ตอน การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย การอ่านข้อความท่ีเป็นโวหารต่าง ๆ การอ่านสำนวนเปรียบเทียบ การ
อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ การอ่านจับใจความจากส่ือท่ีหลากหลายและ 
นำความรู้และข้อคิดจากเรื่องไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การอ่าน 
งานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ  
และกราฟ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ มีนิสัยรักการอ่านและมารยาทในการอ่าน 
 สามารถเขียนคำขวัญ คำอวยพร และประกาศ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนความคิด 
การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความจากส่ือท่ีหลากหลาย การเขียนจดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความ
ขอบคุณ จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงความยินดี และสร้าง 
การ์ดอวยพรออนไลน์ในวาระต่าง ๆ  การกรอกแบบรายการต่าง ๆ และแบบรายการอิเล็กทรอนิกส์  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีนิสัยรักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดูจากส่ือส่ิงพิมพ์และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูส่ือโฆษณา โดยใช้ทักษะกระบวนการ 
Coding เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน การพูดรายงานลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การพูดรายงานตามลำดับเหตุการณ์ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ มีมารยาท 
ในการฟัง การดู และการพูด  
 บอกชนิดและหน้าท่ีของคำ ๗ ชนิด คำราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น คำท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ ลักษณะของกลุ่มคำหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน 
 แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมพืน้บ้าน  
เล่านิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอืน่ เผยแพร่ในโลกออนไลน์ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ท่ีมีคุณค่าตามท่ีกำหนด เช่น ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม ผู้ชนะ เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  
เป็นต้น  และตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการคิด การฝึกทักษะทางภาษา การปฏิบัติจริง กระบวนการ
กลุ่ม เพื่อใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความสามัคคีสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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รหัสตัวชี้วัด 

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

รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 
  
 ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน โดยฟังและดูส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์โน้มน้าวใจ เรื่องเล่า  
พูดสรุปความ เล่าเรื่อง  แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า ในรูปแบบของกระบวนการ Coding 
เป็นขั้นตอน อ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง อา่นจับใจความ อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  
 คัดลายมือ ท่องจำบทอาขยานหลัก เรื่องนิราศภูเขาทอง   แนะนำตนเอง แนะนำสถานท่ีสำคัญ
จากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บรรยาย ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว รายงาน
การศึกษาค้นคว้า 
 มีความรู้เรื่องหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ ความหมายและสามารถ
ยกตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวออนไลน์ ความหมายของคำตามบริบท หลักการใช้ภาษา
โน้มน้าวใจส่ือโฆษณาออนไลน์ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการเขียนแนะนำผ่านกระทู้
ออนไลน์ หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการเขียน
จดหมายส่วนตัว หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า หลักการพูด 
สรุปความ หลักการพูดเล่าเรื่อง หลักการพูดแสดงความคิดเห็น เสียงในภาษา ชนิดและหน้าท่ีของคำ  
การใช้คำ สำนวนสุภาษิตคำพังเพยผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
 มีมารยาทในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท๑.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓   ม.๑/๔   
 ท๒.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
 ท๓.๑  ม. ๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๔ 
 ท๔.๑  ม.  ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓   
 ท๕.๑  ม.  ๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 
  
 ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน โดยฟังและดูส่ือออนไลน์ท่ีโน้มน้าวใจ เช่น ส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เรื่อง
เล่า พูดสรุปความ เล่าเรื่อง รายงาน แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ในพื้นท่ีส่ือออนไลน์สาธารณะ เช่น 
โพสต์ในเพจข่าวออนไลน์ และประเมินค่า โดยใช้ทักษะกระบวนการ Coding  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารท่ีได้รับอย่างเป็นขั้นตอน อ่านออกเสียงท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง อ่านตีความ  
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยาน เรื่องโคลงโลกนิติ   
 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เลขไทย เขียนเรียงความ ย่อความ แสดงความคิดเห็น วรรณคดี
และวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น พญากงพญาพาน คำผ้ีหลี ตาม่องล่าย พญาคันคาก ตำนาน 
เจ้าแม่ล้ิมก่อเหนี่ยว 
 มีความรู้เรื่องหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง หลักการอ่านจับใจความ หลักการสร้างคำ หลักการ
แต่งคำประพันธ์ผ่านโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว  หลักการเขียนเรียงความ หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียน
ตัวอักษรไทยและเลขไทย หลักการเขียนย่อความ หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการใช้คำ หลักการ
อ่านออกเสียง หลักการอ่านตีความผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
 มีมารยาทและนิสัยรักในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท๑.๑  ม.  ๑/๕  ,๑/๖ , ๑/๗, ๑/๘ , ๑/๙   
 ท๒.๑  ม.  ๑/๔,  ๑/๕  ,๑/๖ , ๑/๗, ๑/๘ , ๑/๙   
 ท๓.๑  ม.  ๑/๓  , ๑/๕  ,๑/๖  
 ท๔.๑  ม.  ๑/๔,  ๑/๕  ,๑/๖  
 ท๕.๑  ม.  ๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๑๘  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

 อ่านออกเสียงวรรณคดีและกรรมกรรมตามจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์และวิวิธภาษา 
ได้ถูกต้อง  จับใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน  เขียนแผนผังความคิด  แสดงความคิดเห็น และ 
ข้อโต้แย้งจากการอ่านข่าวหรือข้อมูลจากส่ือออนไลน์   
 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยาย พรรณนา เรียงความ ย่อความ พูดสรุปใจความ
สำคัญจากการฟังและการดู  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเฟซบุ๊กและโปรแกรมนำเสนอ วิจารณ์
เรื่องท่ีฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล  สร้างคำสมาส  วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค  
ฝึกการใช้คำราชาศัพท์  สรุปเนื้อหา  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องพระรถ - เมรี เมืองพนัส
นิคม ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ สรุปความรู้และข้อคิด 
จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
              ใช้ทักษะกระบวนการ Coding และกระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้จากเว็บไซต์และ
ประเมินค่าความน่าเช่ือถือ  การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า 
ของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยศึกษาจากแอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตตยสภา  
นำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาท 
ในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และ
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  
รหัสตัวชี้วัด 
         ท ๑.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 

ท ๒.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔ 
ท ๓.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓ 
ท ๔.๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๔ 
ท ๕./๑  ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๕ 

รวม  ๑๗ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 
 วิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ เช่น ข่าวออนไลน์  
โพสต์เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์  ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือจากเรื่องท่ีอ่านท่ีมาจากส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
และแอปพลิเคชันไลน์   อ่านหนังสือหรืออ่านข้อมูลออนไลน์ท้ังจากเว็บไซต์และกระทู้พันทิปและประเมิน
คุณค่าจากการอ่านเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต   
 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  จดหมายกิจธุระ  วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเรื่องท่ี
อ่านอย่างมีเหตุผล  พูดในโอกาสต่าง ๆ  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  แต่งกลอนสุภาพและนำเสนอ
ผ่านเฟซบุ๊ก  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยจากส่ือออนไลน์ 
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง เรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก 
ตอนวิศวกรรมา 
            ใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด   
เรียนรู้แบบโครงงานโดยผ่านโปรแกรมนำเสนอ  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน   
คิดวิเคราะห์  ประเมินผล ในรูปแบบกระบวนการ Coding ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรม
นำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจ 
ในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICTอย่างสม่ำเสมอ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 

ท ๒.๑  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 
ท ๓.๑  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖ 
ท ๔.๑  ม.๒/๓,  ม.๒/๕ 
ท ๕.๑  ม.๒/๓ ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 

รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงวรรณคดีและกรรมกรรมตามจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์และวิวิธภาษา 
ได้ถูกต้องเหมาะสม  ระบุความแตกต่างของคำในภาษาไทย ใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลจาก
ส่ือออนไลน์เว็บไซต์ท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนกรอบความคิด วิเคราะห์วิจารณ์และประเมิน เรื่องท่ีอ่าน
โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากส่ือออนไลน์ท่ีใช้สนับสนุน 
ในเรื่องท่ีอ่าน    

คัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ  เขียนข้อความ  ชีวประวัต ิ ย่อความ จดหมายกิจ
ธุระ อธิบาย ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก  แอปพลิเคชันอื่น ๆ   
พูดแสดงความคิดเห็น  พูดวิเคราะห์ ผ่านส่ือวิดิทัศน์ วิจารณ์เรื่อง  โดยใช้ทักษะกระบวนการ Coding  
ท่ีฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน เมืองพนัส  จำแนกและใช้คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์ประโยค
ซับซ้อน  ระดับภาษา  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการ
อ่านวรรณกรรมท่ีสนใจ 
           ใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด 
การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการส่ือสารกับผู้อื่น 
ให้เข้าใจตรงกันท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานเรื่อง อิศรญาณภาษิต โดยศึกษาผ่านบทเรียน
ออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ และส่ือวิดิทัศน์ 
           เห็นคุณค่าของภาษาไทย  นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่า
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ พร้อมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
 
ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
ท ๒.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓   
ท ๓.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๔ 
ท ๔.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   
ท ๕.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔   

รวมทั้งหมด       ๑๘         ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา ท  ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน                   กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง 
 

 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ  เช่น บทพากย์เอราวัณ ได้ถูกต้องและเหมาะสม  อ่าน
เรื่องจากวรรณคดีในบทเรียน   ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ  บทความ  สารคดี  สารคดีเชิงประวัติ  ตำนาน  งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์  เรื่องราวจากบทเรียนออนไลน์ ส่ือออนไลน์ เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ และระบุความแตกต่างของคำท่ีมีความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลจากส่ือเว็บไซต์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ
เป็นไปได้ของเรื่อง ตามรูปแบบ กระบวนการ Coding และวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 
ท่ีแสดงผ่านกระทู้ออนไลน์  
 เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ  จากโพสต์เฟซบุ๊ก โดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษาศึกษา
จากแอปพลิเคชัน ราชบัณฑิตตยสภา การเขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผลผ่านกระทู้
ออนไลน์  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้ง  การกรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับงานจากเว็บไซต์  ฝึกการฟัง  การดู  การพูด  ในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานท่ีค้นคว้าตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ                           
  วิเคราะห์ระดับภาษา  การใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  และคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  การแต่งบทร้อย
กรองประเภทโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับท้องถิ่นสมุทรปราการ  อ่านวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกบัศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ 
ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี แล้ววิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดี  วรรณกรรม  สรุปเนื้อหา  ความรู้ ข้อคิดจากเรื่อง
ท่ีอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตลอดจนท่องจำและบอกคุณค่า 
ของบทอาขยานเรื่อง บทพากย์เอราวัณท่ีมีคุณค่าและนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมนำเสนอ 
และส่ือวิดิทัศน์ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
การพูด มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  รัก
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT 
มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ บูรณาการกระบวนการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑    ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๑/๙ ม.๓/๑๐ 
ท ๒.๑    ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๙ ม.๓/๑๐ 
ท ๓.๑    ม.๓/๓  ม.๓/๕  ม.๓/๖ 
ท ๔.๑    ม.๓/๕  ม.๓/๖    
ท ๕.๑    ม.๓/๔    

รวมทั้งหมด       ๑๙         ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
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คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เวลา    200    ชั่วโมง 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐  การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 

การนับเพิ่มและนับลดทีละ ๑  และทีละ ๑๐ การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวน
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship)  การบอกอันดับท่ี 
การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน  การใช้เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  การเรียงลำดับจำนวน   
 การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  
โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
 แบบรูป  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
 ความยาว  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร   การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
 น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วย
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย  ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี 
 การนำเสนอขอ้มูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนและข้อมูล  
ในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์      
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ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
ค  ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค  ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

 ค ๒.๒  ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๑/๑ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒   เวลา    200    ชั่วโมง 
 

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การบอก 

การอ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนคู่ จำนวนค่ี หลักและ
ค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ ความหมายของการคูณ
การหาร การหาผลคูณ ผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  การแก้โจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 

แบบรูป  โดยการบอกจำนวนในแบบรูปของจำนวนที่เพิ ่มขึ ้นและลดลง ทีละ ๒ ทีละ ๕ และ  
ทีละ ๑๐๐  และแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 

การบอกเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ  บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 
(ช่วง ๕ นาที) การบอกและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การวัดความ
ยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและ
ความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การคาดคะเนของการวัด
ความยาว และการวัดน้ำหนัก การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการวัดความยาว การวัดน้ำหนัก 
และการวัดปริมาตรและความจุ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและ
ความจุ   

รูปเรขาคณิตสองมิติ โดยการบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปหลายเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
และเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 

การนำเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จำนวนครูและนักเรียนในโรงเรียน 
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 

ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์       

 
 



๓๑๑ 
 

 
 

ตัวชี้วัด     
ค  ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
ค  ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
ค  ๒.๒  ป.๒/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๒/๑ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   เวลา    200    ชั่วโมง 
 

อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ 
และ ๐  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวก การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน
ประโยคสัญลักษณ์  แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับ
จำนวน ๒ หลัก  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร 
๑ หลัก  หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ข้ันตอน ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมี
ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากัน 

ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของ จำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  เลือกใช้เครื่องมือวัด
ความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของส่ิงต่าง ๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร  

คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตร
กับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  เปรียบเทียบน้ำหนัก
ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันเป็นกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ   ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มแีกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา และเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวเงิน  ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา  ความยาว 
ท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  และแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

 
 

 
 



๓๑๓ 
 
ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
            ป.๓/๑๑ 
ค  ๑.๒  ป.๓/๑ 
ค  ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
           ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒,ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๒   ป.๓/๑ 
ค ๓.๑   ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

จำนวนนับ 
อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนับ หลักและค่าของ

ตัวเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณ ค่าประมาณของจำนวนนับ และการใช้เครื่องหมาย ≈ 

การบวก การลบ 
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวนท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหาและ
การสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวกลบเศษส่วน 
อ่าน และเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 

เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละ 
และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีก
ตัวหนึ่ง 

ทศนิยม 
 อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หลักค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง   การเขียนทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและ
เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
ทศนิยม ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และไม่เกิน ๒ ข้ันตอน 
 แบบรูป 
 แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
 เวลา 
 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 การวัดและการสร้างมุม 
 การวัดขนาดของมุดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ และการสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ความยาวรอบรูป และโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก การหาพื้นที่และ
โจทย์ปัญหา การหาพื้นของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
 



๓๑๕ 
 
 รูปเรขาคณิต 
 ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง และรังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม(ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม) ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม
มุมฉาก และการสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (two-way 
table) ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙,ป.๔/๑๐, 
           ป.๔/๑๑,ป.๔/๑๒,ป.๔/๑๓,ป.๔/๑๔,ป.๔/๑๕,ป.๔/๑๖ 
ค ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓ 
ค ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ค ๓.๑   ป.๔/๑ 

 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ทศนิยม 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งท่ีเป็น
จำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 

จำนวนนับ และ ๐ การบวก การลบ 
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บทบัญญัติไตรยางศ์ได้ 
การบวก การลบ 

 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สมเหตุสมผล การบวก การลบ จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ 
จำนวนท่ีมีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหาและ
การสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ  บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจำนวนคละได้  การแก้โจทย์

ปัญหาเศษส่วนและจำนวนนับ 
การคูณและการหารทศนิยม 

 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  คูณและหารทศนิยมพร้อมทั้งแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมได้ 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ความยาว 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตร
กับเมตร  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการ
เปล่ียนหน่วยและทศนิยมได้ 
 น้ำหนัก 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมท้ัง
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยมได้ 
 ปริมาตรและความจ ุ
 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  บอกความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร  พร้อมท้ังแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปเรขาคณิต 
 เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้าง
เส้นขนาน  มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 
 



๓๑๗ 
 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปของส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน  บอกชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  สร้างรูปส่ีเหล่ียมได้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 บอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ค ๒.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๒.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เศษส่วน 
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
จำนวนนับและ ๐ 
ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้ปัญหาเศษส่วน
และจำนวนคละ 

 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 อัตราส่วนและร้อยละ 
 อัตราส่วน และอัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แบบรูป 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความ
ยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม ชนิด
และสมบัติของรูปสามเหล่ียม การสร้างรูปสามเหล่ียม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
 การนำเสนอขอ้มูล 
 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐,  
ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ 
ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑ 
 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม  สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและ
สมบัติของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม 
จำนวนตรรกยะและเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 การสร้างทางเรขาคณิต  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การ
สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากกการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์   

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

ค ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

รวม    ๔    ตัวชี้วัด 



๓๒๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

อัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง   

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำ
ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ  การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายของข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๓ 

ค ๑.๓  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

ค ๓.๑  ม.๑/๑ 

รวม    ๕    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนจริงไปใช้ 

การสร้างทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้การแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การนำความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมไปใช้ 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด  ค ๑.๑ ม.๒/๑  

ค ๑.๑ ม.๒/๒   

ค ๒.๒ ม.๒/๑ 

ค ๒.๒ ม.๒/๒ 

ค ๒.๒ ม.๒/๓ 

ค ๒.๒ ม.๒/๔  

 รวม ๖ ตัวชี้วัด 



๓๒๓ 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัส
และบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

 พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
นามไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 พื้นท่ีผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว
ของปริซึม และทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นท่ี
ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ปัญหาไป
ใช้ในชีวิตจริง 

 สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด ค ๑.๒ ม.๒/๑ 

   ค ๑.๒ ม.๒/๒ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๑ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๒                                                     

ค ๒.๒ ม.๒/๕                                                                                                      
ค ๓.๑ ม.๒/๑     

รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 

 



๓๒๔ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
พื้นท่ีผิวและปริมาตร  พีระมิด  กรวย และทรงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรพีระมิด  

กรวย และทรงกลม 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลคูณท่ีมีดีกรีต่ำกว่า 

ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการของพหุนามตัวแปรเดียว ท่ีมีดีกรีเท่ากับ ๒ บางครั้งเรียก
สมการกำลังสองว่า สมการดีกรี ๒   
 ความคล้าย  รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้าย และการนำไปใช้  

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๑ 

มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๒ 
มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๓ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๑ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๒    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๑     

 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒ เวลา   ๖๐  คาบ  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

อสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จากการทดลองสุ่ม ใช้ความรู้เกี่ยวกับ                
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ และประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ   กำหนดประเด็น  เขียนข้อคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ตารางแจกแจงความถ่ี ค่ากลาง              
ของข้อมูล อ่านและแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางข้อมูลท่ีเหมาะสม 

ฟังก์ชันกำลังสอง ความสัมพันธ์ซึ่งในสองคู่อันดับใดๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้าสมาชิกตัว 
หน้าเหมือนกันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกัน 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ 
องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศา 
 วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลมและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า 
โดยการฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 

มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๒ มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๑    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๒    มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๓    
มฐ. ค๓.๑ ม.๓/๑ มฐ. ค๓.๒ ม.๓/๑    
 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 



๓๒๖ 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    เวลา    200    ชั่วโมง 

 
ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับ  ๑  ถึง  ๑๐๐  และ  ๐  การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 

การนับเพิ่มและนับลดทีละ ๑  และทีละ ๑๐ การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐ ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวน
แบบส่วนย่อย - ส่วนรวม (part - whole relationship)  การบอกอันดับท่ี 
การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน  การใช้เครื่องหมาย  =   ≠  >  <  การเรียงลำดับจำนวน   
 การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ ๐  ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  
โจทย์ปัญหาการลบ และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 
 แบบรูป  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป
เรขาคณิตและรูปอื่น ๆ 
 ความยาว  การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร  
เป็นเมตร   การเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 
 น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วย
เป็นกิโลกรัม เป็นขีด 
 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  ลักษณะของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย  ลักษณะของรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และวงรี 
 การนำเสนอขอ้มูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนและข้อมูล  
ในท้องถิ่น 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง
สร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์      
 



๓๒๗ 
 
ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
ค  ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค  ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 

 ค ๒.๒  ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๑/๑ 

รวม  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒   เวลา    200    ชั่วโมง 

 
ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
จำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การบอก การ

อ่านและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ ตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนคู่ จำนวนค่ี หลักและค่าของ
ตัวเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน  

การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การบวกและการลบ ความหมายของการคูณ
การหาร การหาผลคูณ ผลหารและเศษ และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน  การแก้โจทย์ปัญหา และการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมท้ังหาคำตอบ 

แบบรูป  โดยการบอกจำนวนในแบบรูปของจำนวนที ่เพิ ่มขึ ้นและลดลง ทีละ ๒ ทีละ ๕ และ 
ทีละ ๑๐๐  และแบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 

การบอกเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ  บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 
๕ นาที) การบอกและการเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฏิทิน การวัดความยาวเป็น
เมตรและเซนติเมตร  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การคาดคะเนของการวัดความยาว และการ
วัดน้ำหนัก การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการวัดความยาว การวัดน้ำหนัก และการวัดปริมาตรและ
ความจุ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ   

รูปเรขาคณิตสองมิติ โดยการบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปหลายเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 
และเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 

การนำเสนอข้อมูล  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จำนวนครูและนักเรียนในโรงเรียน 
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้
วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร 

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์       

 
 



๓๒๙ 

 
 
ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘ 
ค  ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ 
ค  ๒.๒  ป.๒/๑ 
ค  ๓.๑  ป.๒/๑ 

รวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ค ๑๓๑๐๑   คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   เวลา    200    ชั่วโมง 

 
อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ 

๐  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการบวก การลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  
แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เกิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลักกับจำนวน ๒ หลัก  หาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการหารท่ีตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก  หาผลลัพธ์การบวก 
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน 
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ 

บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด 
เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากันโดยท่ีท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  หาผลบวกของเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน 

ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน  เลือกใช้เครื่องมือวัด
ความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร  
คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร  เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม  คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันเป็นกิโลกรัม จากสถานการณ์ต่าง ๆ   ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมาตรและ
จำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และ
เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์
ปัญหา 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวเงิน  ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา  ความยาว ท่ีมี
หน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร  และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

 
 
 



๓๓๑ 

 
 
ตัวชี้วัด     

ค  ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
            ป.๓/๑๑ 
ค  ๑.๒  ป.๓/๑ 
ค  ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖,ป.๓/๗,ป.๓/๘,ป.๓/๙,ป.๓/๑๐, 
           ป.๓/๑๑,ป.๓/๑๒,ป.๓/๑๓ 
ค ๒.๒   ป.๓/๑ 
ค ๓.๑   ป.๓/๑,ป.๓/๒ 
 

รวม  ๒๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

จำนวนนับ 
อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนับ หลักและค่าของตัวเลข

โดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 
ค่าประมาณ ค่าประมาณของจำนวนนับ และการใช้เครื่องหมาย ≈ 

การบวก การลบ 
 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผล 
การบวก การลบ จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนที่มีผลคูณไม่
เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวกลบเศษส่วน 
อ่าน และเขียนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน 

เศษส่วนท่ีเท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนท่ีเท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละ และแสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

ทศนิยม 
 อ่าน และเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หลักค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง   การเขียนทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมท่ีเท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยม ไม่เกิน 
3 ตำแหน่ง และไม่เกิน ๒ ข้ันตอน 
 แบบรูป 
 แบบรูปของจำนวนท่ีเกิดจากการคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
 เวลา 
 การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การอ่านตารางเวลา และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
 การวัดและการสร้างมุม 
 การวัดขนาดของมุดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ และการสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 
 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ความยาวรอบรูป และโจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม มุมฉาก การหาพื้นที่และ
โจทย์ปัญหา การหาพื้นของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
 



๓๓๓ 

 
 
 รูปเรขาคณิต 
 ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง และรังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
(ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม) ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และการสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (two-way table) 
ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘,ป.๔/๙,ป.๔/๑๐, 
           ป.๔/๑๑,ป.๔/๑๒,ป.๔/๑๓,ป.๔/๑๔,ป.๔/๑๕,ป.๔/๑๖ 
ค ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒,ป.๔/๓ 
ค ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ค ๓.๑   ป.๔/๑ 

 
รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๔ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

ทศนิยม 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่เป็น
จำนวนเต็ม ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง และ ๒ ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ 

จำนวนนับ และ ๐ การบวก การลบ 
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บทบัญญัติไตรยางศ์ได้ 
การบวก การลบ 

 การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผล 
การบวก การลบ จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การคูณจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนที่มีผลคูณไม่
เกิน ๖ หลัก  การหารท่ีตัวตั้งเกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 
พร้อมท้ังหาคำตอบโดยวิธีการบวก ลบ คูณ หาร 

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ  บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจำนวนคละได้  การแก้โจทย์

ปัญหาเศษส่วนและจำนวนนับ 
การคูณและการหารทศนิยม 

 ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม  คูณและหารทศนิยมพร้อมทั ้งแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมได้ 
 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 อ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ความยาว 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับ
เมตร  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมทั้งแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยน
หน่วยและทศนิยมได้ 
 น้ำหนัก 
 บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกิโลกรัมกับกรัม  โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม  พร้อมทั้งแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วยและทศนิยมได้ 
 ปริมาตรและความจ ุ
 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  บอกความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร  พร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

รูปเรขาคณิต 
 เส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน  การสร้างเส้น
ขนาน  มุมแย้ง มุมภายใน และมุมภายนอกท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 



๓๓๕ 

 
 
 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน  บอกชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม  สร้างรูปส่ีเหล่ียมได้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 บอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 
 การนำเสนอข้อมูล 
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ค ๒.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๒.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ ,ป.๕/๔ 
ค ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

 
รวม  ๑๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                  เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง 
 

เศษส่วน 
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  
จำนวนนับและ ๐ 
ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
เศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ 

 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหารเศษส่วน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวม
การแลกเงินต่างประเทศ) 
 อัตราส่วนและร้อยละ 
 อัตราส่วน และอัตราส่วนท่ีเท่ากัน และมาตราส่วน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน การ
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 แบบรูป 
 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ปริมาตรและความจุ 
 ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปเรขาคณิตสองมิติ 
 ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม ความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม ความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม ชนิดและสมบัติ
ของรูปสามเหล่ียม การสร้างรูปสามเหล่ียม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม 
 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
 การนำเสนอขอ้มูล 
 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
 
 
 



๓๓๗ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙, ป.๖/๑๐,  
ป.๖/๑๑, ป.๖/๑๒ 

ค ๑.๒  ป.๖/๑ 
ค ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ค ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ค ๓.๑  ป.๖/๑ 
 

รวม  ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ  จำนวนเต็ม  สมบัติของจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรรกยะและสมบัติ
ของจำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม จำนวน
ตรรกยะและเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 การสร้างทางเรขาคณิต  การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การ
สร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพท่ีได้จากกการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์   

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดย
ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

ค ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒        

รวม    ๔    ตัวชี้วัด 



๓๓๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา   ค ๒๑๑๐๒    คณิตศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

อัตราส่วน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง   

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

สถิติ  การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 
กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายของข้อมูล การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดย
การฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค ๑.๑  ม.๑/๓ 

ค ๑.๓  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 

ค ๓.๑  ม.๑/๑ 

รวม    ๕    ตัวชี้วัด 

 

 

 

 



๓๔๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

จำนวนตรรกยะ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

จำนวนจริง  จำนวนอตรรกยะ รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับ
จำนวนจริงไปใช้ 

การสร้างทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง  

เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

การแปลงทางเรขาคณิต การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้การแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม การนำความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมไปใช้ 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดย
การฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด  ค ๑.๑ ม.๒/๑  

ค ๑.๑ ม.๒/๒   

ค ๒.๒ ม.๒/๑ 

ค ๒.๒ ม.๒/๒ 

ค ๒.๒ ม.๒/๓ 

ค ๒.๒ ม.๒/๔  

 รวม ๖ ตัวชี้วัด 



๓๔๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

ค  ๒๒๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 

คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต  

 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทาโกรัสและ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

 พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการ
แจกแจง กำลังสองสมบูรณ์  ผลต่างของกำลังสอง การนำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามไปใช้
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 พื้นท่ีผิวและปริมาตร การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึม และทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การหาพืน้ท่ีผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับปรมิาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้แก้ปัญหาไปใช้ในชีวิต
จริง 

 สถิติ  การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดย
การฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รหัสตัวชี้วัด ค ๑.๒ ม.๒/๑ 

   ค ๑.๒ ม.๒/๒ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๑ 

   ค ๒.๑ ม.๒/๒                                                     

ค ๒.๒ ม.๒/๕                                                                                                      
ค ๓.๑ ม.๒/๑     

รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 



๓๔๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๑  เวลา   ๖๐  คาบ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
พื้นท่ีผิวและปริมาตร  พีระมิด  กรวย และทรงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรพีระมิด  

กรวย และทรงกลม 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม การเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลคูณท่ีมีดีกรีต่ำกว่า 

ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการของพหุนามตัวแปรเดียว ท่ีมีดีกรีเท่ากับ ๒ บางครั้งเรียกสมการ
กำลังสองว่า สมการดีกรี ๒   
 ความคล้าย  รูปสามเหล่ียมท่ีคล้ายกัน สมบัติของรูปสามเหล่ียมคล้าย และการนำไปใช้  

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้าโดย
การฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 
 มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๑ 

มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๒ 
มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๓ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๑ 
มฐ. ค๒.๑ ม.๓/๒    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๑     

 
รวม  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๓๔๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ค  ๒๓๑๐๒   คณิตศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
คำอธิบายรายวิชา ภาคเรียนที่  ๒ เวลา   ๖๐  คาบ  จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

อสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา 
 ความน่าจะเป็น  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จากการทดลองสุ่ม ใช้ความรู้เกี่ยวกับ                
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ และประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ   กำหนดประเด็น  เขียนข้อคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ตารางแจกแจงความถ่ี ค่ากลาง              
ของข้อมูล อ่านและแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ค่ากลางข้อมูลท่ีเหมาะสม 

ฟังก์ชันกำลังสอง ความสัมพันธ์ซึ่งในสองคู่อันดับใดๆ ของความสัมพันธ์นั้น ถ้าสมาชิกตัว 
หน้าเหมือนกันแล้ว สมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกัน 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ 
องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศา 
 วงกลม มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลมและทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลม 

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า โดย
การฝึกปฏิบัติ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายและการนำเสนอการเช่ือมโยงความรู้ และการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
ตัวชี้วัด 

มฐ. ค๑.๒ ม.๓/๒ มฐ. ค๑.๓ ม.๓/๑    
มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๒    มฐ. ค๒.๒ ม.๓/๓    
มฐ. ค๓.๑ ม.๓/๑ มฐ. ค๓.๒ ม.๓/๑    
 

รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 



๓๔๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                      เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

รวบรวม วิเคราะห ์ บอกความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ รวมถึงบอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  ลักษณะและ
หน้าท่ีของโครงสร้างภายนอกของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ลักษณะหน้าท่ีและความสำคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ จำแนกและจัดกลุ่มของวัสดุ ระบุชนิดของวัสดุลักษณะท่ี
ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุท่ีใช้ทำของเล่นของใช้ในท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน กลางคืน อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็น
ดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน และอธิบายลักษณะภายนอกของหิน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างง่าย สามารถใช้ส่ือใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีเบื้องต้นในการใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น  การสร้าง
และการจัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์  
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม การสืบเสาะหาความรู้  การ
สำรวจตรวจสอบ   การดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี  บันทึก บอกเล่า  วาดภาพ  หรือใช้สัญลักษณ์   จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding เพื่อให้เกิดคุณลักษณะการเห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
มาตรฐาน  ว ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒      
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒     
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป.๑/๑             
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป.๑/๑    
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒   ป.๑/๓   ป.๑/๔  ป.๑/๕                
 

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด   
 
 

 

 

 



๓๔๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                      เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะ
ส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ไปประยุกต์ทำการ
วัตถุในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุและการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  แนวทางการเคล่ือนท่ี
ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่
เหมาะสมพร้อมระบุส่วนประกอบของดิน จำแนกชนิดของดิน และการใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงลำดับ
ขั้นตอนงานทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
ค้นหาจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 โดยมุ่งหวังให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
พัฒนางานในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อ ICT และการแก้ปัญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา การ coding เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ 
มาตรฐาน ว ๑.๓  ป.๒/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒      
มาตรฐาน ว.๔.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,   ป.๒/๓ ,  ป.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด    ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๓๔๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                      เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 วิเคราะห์ และบอกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิง
เหล่านี้อย่างเหมาะสม สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง อธิบายวัตถุประกอบขึ้น
จากชิ้นส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน เป็นวัตถุชิ ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การเปล่ียนแปลงของวัสดุ เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลของแรง
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วัตถุ โดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอ
วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุการ
เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ กลางเกิดกลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศ โดยใช้
แบบจำลอง ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของ
อากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การ
เกิดลมโดยจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูลที่รวบรวมได้ อัลกอริทึมในการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ โปรแกรมอย่างง่าย ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม coding ในการแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้
ผู ้เร ียนเกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน สามารถสร้างนวัตกรรมอย่างง่ายและผลิตชิ้นงานได้ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และมทัีกษะการเรียนรู้ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๑      ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๑      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๔.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๕ ตัวช้ีวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                     เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบและดอกของพืช การจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต การจำแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะท่ี
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องมือช่ังสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ บรรยายมวล
ของวัตถุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  อธิบายและจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำ
ไฟฟ้าของวัสดุ  การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จาก
ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตมวล การต้องการท่ีอยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อวัด
มวลและปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายแบบรูปการเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏการณ์ของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของสุริยะและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง ศึกษา
และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงาน และแก้ปัญหา การอธิบายการทำงานการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ เพื่อ
ตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ค้นหาความรู้ รวบรวม นำเสนอ และประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลายได้อย่างปลอดภัย พร้อมท้ังเข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น รู้จักแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกร iมสะเต็มศึกษา 
กิจกรรม Coding กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะสำคัญในการค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย นำไปสู่การใช้ อธิบาย
แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่าย และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) พัฒนาท้องถิ่นในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๒ ป.๔/๑ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
มาตรฐาน  ว ๒.๓ ป.๔/๑  
มาตรฐาน  ว ๓.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
มาตรฐาน  ว ๔.๒          ป.๔/๑  ป ๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕ 
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด 



๓๕๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                     เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 อธิบายโครงสร้างและลักษณะส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มชีีวิต โซ่อาหาร บทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช 
สัตว์ มนุษย์ ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ ศึกษา วิเคราะห์ การเปล่ียนสถานะของสสารเมื่อทำ
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ การเปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ การเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อยโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง การหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ
ดาวฤกษ์ แผนท่ีดาวและตำแหน่งการขึ้นตกของดาวฤกษ์ ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง การใช้น้ำอย่างประหยัด
และการอนุรักษ์น้ำ วัฎจักรของน้ำ กระบวนการเกดิเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง กระบวนการการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ ศึกษาแนวคิดเชิงเหตุผล เชิงตรรกะในการใช้แก้ปัญหา อธิบายลักษณะการทำงาน คาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีหลักการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลติดต่อส่ือสาร ทำงานร่วมกันและประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น รายงานผู้เกี่ยวข้อเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding มีการสืบเสาะหาความรู้ 
การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื ่อเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ในการ
แก้ปัญหา และการอภิปรายอย่างถูกต้อง สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้และนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม มีทักษะการ
เรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป ๕/๑,  ป ๕/๒, ป ๕/๓,  ป ๕/๔,  ป ๕/๕   
รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 



๓๕๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์                         กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                                          เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 อธิบายถึงประโยชน์และความสำคัญของสารอาหาร บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย และอาหารในท้องถิ่น ระบบย่อยอาหาร หน้าท่ี 
ความสำคัญและการดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ระบุวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองการต่อวงจรไฟฟา้แบบ
อนุกรมและแบบขนาน อธิบายและเขียนแผนภาพการเกิดเงามืดเงามัว สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา อธิบายและยกตัวอย่างพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 
เปรียบเทียบและอธิบายวัฏจักรหิน ประโยชน์ของหินในท้องถิ่น การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลม
ทะเล  และมรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น อธิบายการเกิดและ
ผลกระทบปรากฎการณ์เรือนกระจก ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ในการสืบ
เสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี   บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล   และการ
อภปิรายเพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ   สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถใน
การตัดสินใจ   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ี
ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กัน และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕    
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป๖/๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒  ป๖/๑  
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕,  ป๖/๖,  ป๖/๗,  ป๖/๘ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป๖/๑,  ป๖/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕,  ป๖/๖,  ป๖/๗,  ป๖/๘,  ป๖/๙  
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔ 
    
รวมทั้งหมด   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๓๕๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง             จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

  เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของผนัง
เซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้
แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าท่ีของเซลล์ การ
จัดระบบของส่ิงมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อระบบอวัยวะจนเป็นส่ิงมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซิส
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน ปัจจัยท่ีจำเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ความสำคัญ
ของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมี
ส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และ
การงอกของเมล็ด  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิต
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู ความสำคัญของธาตุอาหาร บางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต
ของพืช เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชความสำคัญของเทคโนโลยี การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและการทดสอบ การสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัด
กลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ  กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิตส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  

ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ  
เปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์
และสารผสม ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนโดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดย
ใช้แบบจำลอง  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  

มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ในการอธิบายเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแล
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคม และ



๓๕๓ 

 
 
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖,  ม.๑/๗,  ม.๑/๘,  ม.๑/๙,  ม.๑/๑๐,  

 ม.๑/๑๑, ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘   
มาตรฐาน ว.๒.๑  ม.๑/๑,   ม.๑/๒,   ม.๑/๓,   ม.๑/๔,   ม.๑/๕,   ม.๑/๖,    ม.๑/๗,   ม.๑/๘,   ม.๑/๙, 
                      ม.๑/๑๐ 
มาตรฐาน ว.๒.๒  ม.๑/๑ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง            จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายการสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศ
กับความสูงจากพื้นโลก   วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียน
อุณหภูมิและเปล่ียนสถานะโดยใช้สมการ  Q =mc     t และ Q = mL ใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร  การขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน  ตระหนักถึงประโยชนข์อง
ความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยการแก้สถานการณ์ปัญหาเสนอแนะวิธีการนำ
ความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่าง
สสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Q สูญเสีย = Q ได้รับ สร้างแบบจำลองท่ี  การถ่ายโอนความร้อน
โดยการนำความร้อน การพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน  การแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบ
ประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย  การพยากรณ์อากาศ อย่างง่ายจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้  ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและผลกระทบการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  
อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น  นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู ้อ ื ่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่อง  ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิต
จริง ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ต ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนด
และข้อตกลง  

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม 
Coding ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี   มีความสามารถในการ
สำรวจ ตรวจสอบ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะการเรียนรู้ตามแนว
ทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม  
 



๓๕๕ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๓    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗   
มาตรฐาน  ว ๓.๒    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗   
มาตรฐาน  ว ๔.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔       
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง            จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้นข้อมูล ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ความ
ดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
ปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยและอธิบายหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก กระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊ส หน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันการเขียน
แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แรงท่ีกระทําต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียด
ทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอื่นๆ ท่ีกระทําต่อวัตถุ ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน การคํานวณโดยใช้สมการ M = Fl การเปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและ
สนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรงท่ีกระทําต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนาม การเขียนแผนภาพแสดง แรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระทําต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้ม
ถ่วงท่ีกระทําต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่าง อัตราเร็วและความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใช้

สมการ 𝑣 =
𝑠

𝑡
 และ �⃑�=

𝑠

𝑡
  และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี วิธีการ

แก้ปัญหา การเลือกข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม
Coding ในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลโดย
ใช้ส่ือเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อมและเพื่อรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม เข้าใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน  
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๒   ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,   ม.๒/๘,    ม.๒/๙,  
                        ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕, ม.๒/๑๖, ม.๒/๑๗ 
มาตรฐาน  ว 2.1   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖ 
มาตรฐาน  ว 2.๒   ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,    ม.๒/๘,   ม.๒/๙,  

   ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, 
มาตรฐาน  ว ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด  ๓7 ตัวชี้วัด 



๓๕๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง            จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบาย งานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย 
พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน คำนวณเกี่ยวกับ
งานและกำลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย  ประโยชน์ของความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงาน
กลของวัตถุมีค่าคงตัวการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน การระเหยแห้ง การ
ตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย  การแยกสาร ชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลาย ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ตัวละลายใน
สารละลาย โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสม
ตัวของตะกอน รวมทั้งผลของกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนท่ีทำให้ผิวโลก
เกิดการเปล่ียนแปลง ลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน ปัจจัยท่ีทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติบางประการของดินโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน
จากข้อมูลสมบัติของดิน ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำ และแนวทาง
การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินทรุด ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิด สมบัติ การใช้ประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ แนวทางการใช้เช้ือเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสมในท้องถิ่น  ออกแบบอัลกอริทึม ท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร  
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม
Coding ใน การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้
ส่ือเทคโนโลยี    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตามแนว
ทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อม และเพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,    
มาตรฐาน  ว ๒.๓          ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,    ม.๒/๖ 
มาตรฐาน  ว 3.๒  ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,   ม.๒/๘,  
                               ม.๒/๙,   ม.๒/๑๐ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒          ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด   23   ตัวชี้วัด 



๓๕๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                 จำนวน  ๒ 
หน่วยกิต 
 

สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การ
สะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ
โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างยนี ดีเอ็นเอ และโครโมโซม ใช้แบบจำลองการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยพิจารณาลักษณะแอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อม
ท้ัง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงาน
ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ีอาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมตระหนักถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและต่อมนุษย์  

แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการ
จัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล  ปฏิกิริยา
ดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปล่ียนแปลงพลังงาน ความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ
เกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์และโทษ
ของปฏิกิริยาเคมี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกนัและแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ของปัญหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ท่ีหลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  ให้เหตุผลของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 



๓๕๙ 

 
 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม 
Coding ในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และมทัีกษะการเรียนรู้ตามแนว
ทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,  
                          ม.๓/๑๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘ 
มาตรฐาน  ว ๔.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง            จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

ทดลองวิเคราะห์  อธิบาย  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานและ
คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน   การทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร คำนวณพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตระหนักในคุณค่า
ของการเลือกใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัดและปลอดภัย  สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กฎการสะท้อนของแสง การเคล่ือนท่ีของแสงการ
เกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาว
เมื่อผ่านปริซึม  การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง การทำงานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่างท่ีมี
ต่อดวงตา วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความ
สว่างของแสงท่ีมีต่อดวงตา   โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง ให้เหมาะสมใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ี
ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการ
เกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจ
อวกาศ พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์  โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สื่อและ
ผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม    

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding  ในการสืบ
เสาะหาความรู้การแก้ปัญหา การสร้างแบบจำลอง  มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
โดยใช้เทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตาม
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลสิ่งแวดล้อม และเพื่อ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม เข้าใจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๓   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔,   ม.๓/๕,   ม.๓/๖,   ม.๓/๗,   ม.๓/๘,   ม.๓/๙,  
                        ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑  ม.๓/๑๒, ม.๓/๑๓, ม.๓/๑๔ ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖, ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘,  
                        ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐, ม.๓/๒๑ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔ 
มาตรฐาน  ว ๔.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔   
 
รวมทั้งหมด    ๒๙  ตัวชี้วัด 



๓๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
อ ๑๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                     เวลา  ๒o๐ ช่ัวโมง 
 
        ปฏิบัติตามคำส่ังง่ายๆท่ีฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูด
โต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่สั่ง   บอกความ
ต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆท่ีเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อและคำศพัท์
เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  ระบุ
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น  ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน    ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ี
เกี ่ยวข้องใกล้ตัวเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ   โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม      รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงานรักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒  ป.๑/๓,  ป.๑/๔    
ต ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒,  ป.๑/๓  ป.๑/๔   
ต ๑.๓ ป.๑/๑     
ต ๒.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓   
ต  ๒.๒ ป.๑/๑   
ต ๓.๑ ป.๑/๑   
ต ๔.๑ ป.๑/๑   
ต ๔.๒ ป.๑/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด   



๓๖๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๒                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                      เวลา  ๒o๐  ช่ัวโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียง   อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำและ
อ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ  กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง 
ตอบคำถามจากการฟังประโยค  บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆท่ีมีภาพประกอบ  พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆง่ายๆใน
การสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง   บอกความต้องการง่ายๆ
ของตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกช่ือและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล
สำคัญของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  ระบุตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ฟังพูดใน
สถานการณ์ง่ายๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
 เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยสนใจร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็น
ไทย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความเพลิดเพลิน  จากภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒, ป.๒/๓  ป.๒/๔ 
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓,  ป.๒/๔    
ต ๑.๓ ป.๒/๑     
ต ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   
ต  ๒.๒ ป.๒/๑ 
ต ๓.๑ ป.๒/๑ 
ต ๔.๑ ป.๒/๑ 
ต ๔.๒ ป.๒/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 



๓๖๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                  เวลา  ๒o๐ ช่ัวโมง 
 

 ปฏิบัติตามคำส่ังและคำขอร้องท่ีฟังหรืออ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบท
พูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและ
ประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย พูดโต้ตอบคำสั้นๆง่ายๆใน
การส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่ายๆตามแบบท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอ และให้ข้อมูลให้ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง บอกความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล  สัตว์ และสิ่งของ ตามแบบที่ฟังหรืออ่าน  พูดและทำท่าทางประกอบ 
ตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวข้องกับเทศกาล  วันสำคัญ  งาน
ฉลอง  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  บอกความ
แตกต่างของเสียง  อักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆ ของภาษาต่างประเทศ  บอกคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟัง
พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว 
                ใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ได้อย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาท่าทางรูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารของเจ้าภาษา เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาต่างประเทศและสนใจกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รัก
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
รวมท้ัง มีความสุข  สนุกสนานในการเรียน  และเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานใน
อนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่
การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒,  ป.๓/๓, ป.๓/๔,  ป.๓/๕  
ต ๑.๓ ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ต ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓ 
ต ๒.๒ ป.๓/๑   
ต ๓.๑ ป.๓/๑   
ต ๔.๑ ป.๓/๑  
ต ๔.๒ ป.๓/๑   
รวมทั้งหมด   ๑๘   ตัวชี้วัด 



๓๖๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๔๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๔                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                         เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง   คำขอร้อง    คำแนะนำ  และคำขออนุญาตง่าย ๆ  อ่านออกเสียง  คำ   สะกดคำ  
กลุ่มคำ  ประโยค   ข้อความส้ัน ๆ  บทพูดเข้าจังหวะ    บทสนทนา    และนิทานง่าย ๆ ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง   พูดสนทนาส่ือสาร  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง    เพื่อน   และครอบครัว    แสดงความ
ต้องการ   ขอความช่วยเหลือ   แสดงความรู้สึกและความสัมพันธ์ เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ  ใกล้ตัวตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา   โดยใช้ทักษะการฟัง  การอ่าน และการเขียน  และวัฒนธรรม
ของเจ้าภาษา  และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่อง  มารยาท  เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง  ชีวิตความเป็นอยู่   
เสียงตัวอักษร   คำ  กลุ่มคำ   และประโยคและข้อความ   เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนำไปใช้ตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ค้นคว้าความสัมพันธ์ของคำศัพท์
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่  สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสืบค้น  ค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การส่ือสาร  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์
ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้
เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนท่ีเน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕ 
ต ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ต ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ต ๓.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๑ ป.๔/๑ 
ต ๔.๒ ป.๔/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐   ตัวชี้วัด 
 



๓๖๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๕๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                        เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ใช้ภาษาส่ือสารด้วยถ้อยคำ   น้ำเสียงและกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท  สังคม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเจ้าของภาษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง  คำขอร้อง  คำแนะนำ   การบอกใจความสำคัญ
และคำตอบจากบทสนทนา  นิทานส้ัน ๆ   การเขียนภาพ  สัญลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  เครื่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว   โรงเรียน  ส่ิงแวดล้อม  อาหาร  เครื่องด่ืม  เวลาว่าง  นันทนาการ  สุขภาพ  สวัสดิการ  การซื้อ - ขาย  และลม
ฟ้าอากาศ    โดยใช้ทักษะการฟังและการอ่านท่ีถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อใช้ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง  ๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล   การแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  
การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   การแสดงความรู้สึกของตนเองพร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน  ๆ  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว  การตอบคำถามบอกความสำคัญของเทศกาล  วันสำคัญ  งานฉลองและชีวิตความ
เป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค   การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  ใช้กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค้น   ค้นคว้า
และรวบรวมคำศัพท์ให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่เรียนรู้  มีเจตคติและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕   
ต ๑.๓ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓  
ต ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓   
ต ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒            
ต ๓.๑ ป.๕/๑   
ต ๔.๑ ป.๕/๑   
ต ๔.๒ ป.๕/๑   
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด    
 
 



๓๖๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๑๖๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                    เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 
 ใช้ภาษาสื่อสารด้วยถ้อยคำ   น้ำเสียงและกริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคม  และ
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามประโยคคำส่ัง  
คำขอร้อง  คำแนะนำในการเล่นเกม  การวาดภาพ  การทำอาหาร   เครื ่องดื่ม   และการประดิษฐ์  บท
สนทนา   ข้อความ   นิทาน  บทกลอนสั้น ๆ  การบอกใจความสำคัญและตอบคำถาม   ระบุประโยค   
ข้อความสั้น ๆ   ตรงตามภาพ   สัญลักษณ์  แผนผัง  แผนภูมิ  เครื ่องหมายตรงตามความหมายเกี่ยวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่าง  นันทนาการ  สุขภาพ   สวัสดิการ 
การซื้อ - ขาย   และลมฟ้าอากาศ    โดยใช้ทักษะการฟังและการอ่านท่ีถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อใช้ส่ือสาร
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  มีทักษะการพูดและการเขียนโต้ตอบในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล   การแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ   
การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว    แสดงความรู้สึกของตนเองพร้อมท้ัง
ให้เหตุผลสั้นๆ   การตอบคำถามบอกความสำคัญของเทศกาล   วันสำคัญ   งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
ง ่าย ๆของเจ้าของภาษา      บอกความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค   การใช้
เครื ่องหมายวรรคตอน  และการลำดับตามโครงสร้างประโยคโดยใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม  ส่ือ
ความหมายให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย  โดยใช้
กระบวนการทักษะทางภาษาในการสืบค้น   ค้นคว้าและรวบรวมคำศัพท์ให้สามารถนำเสนอข้อมูลท่ีเรียนรู้  มี
เจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษมีนิสัยรักการอ่าน  และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ ้น เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงาน
ในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่
การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕   
ต ๑.๓ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต ๒.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  ต  ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒              
ต ๓.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๑ ป.๖/๑  ต ๔.๒ ป.๖/๑     
รวมทั้งหมด   ๒๐   ตัวชี้วัด 



๓๖๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๑๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๑                              เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ ออกเสียง
ประโยคชน ิดต ่างๆ  การใช ้ เคร ื ่องหมายวรรคตอนและการลำด ับคำตามโครงสร ้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความสำคัญที ่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื ่องเกี ่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ     บท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบ
ประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถส่ือสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ท้ัง
ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของ
ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด 
 



๓๖๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๒                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ ออกเสียง
ประโยคชน ิดต ่างๆ  การใช ้ เคร ื ่องหมายวรรคตอนและการลำดั บคำตามโครงสร ้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ปฏิบัติตามและใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง พูดและเขียนบรรยาย 
สรุปใจความสำคัญที ่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเรื ่องเกี ่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน 
ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ใกล้ตัวในความสนใจ ระบุและเลือกข้อมูล ประโยค ข้อความ     บท
สนทนา นิทาน เรื่องสั้นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบ
ประเพณี งานเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม โดยสามารถส่ือสารด้วยภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ท้ัง
ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของ
ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔ 
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕ 
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๒  ม.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๒๐  ตัวชี้วัด 

 



๓๗๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๓                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๑                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ

และบทร้อยกรองส้ันๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีไม่ใช่
ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม 
ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ บอก
ความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื ่องของการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ  ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื ่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่
การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
ต ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ต ๓.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 



๓๗๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนท่ี ๒                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ

และบทร้อยกรองส้ันๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีไม่ใช่
ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม 
ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ บอก
ความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื ่องของการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื ่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔ 
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓   ม.๒/๔   ม.๒/๕ 
ต ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ต ๓.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 



๓๗๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๓๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๕                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๑                           เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ

และบทร้อยกรองส้ันๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีไม่ใช่
ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม 
ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ บอก
ความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื ่องของการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื ่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่
การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 



๓๗๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษ ๖                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนท่ี ๒                            เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง    

 
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงและคำอธิบายง่ายๆ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ

และบทร้อยกรองส้ันๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีไม่ใช่
ความเรียง จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน สนทนาและแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ พูด เขียน บรรยาย อธิบายแสดงความต้องการเสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ และประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสงัคม 
ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบ บอก
ความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื ่องของการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ ตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวมสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาสื ่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง 
สถานการณ์สำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน 
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เห็นคุณค่า นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ รักและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดไปจนถึงใช้เป็นทักษะในการทำงานในอนาคต ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่
การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕ 
ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ต ๓.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 



๓๗๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม  
หลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำท่ีฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่อง  ใกล้ตัว พูด
โต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความ
ต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับตนเองและเรื ่องใกล้ตัว เพื ่อให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



๓๗๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องง่าย ๆ ท่ีฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  และ
อ่านประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคท่ีฟัง ตอบ
คำถามจากการฟังประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ ท่ีมีภาพ ประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆ ของ
ตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
อ ๑๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       

 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง และคำขอร้องท่ีฟัง หรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบท
พูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก /ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของ
กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ จากส่ือ
ออนไลน์ พูดโต้ตอบด้วยคำส้ันๆ ง่ายๆ ในการส่ือสารระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง ใช้คำส่ังและคำขอร้องง่ายๆ 
ตามแบบท่ีฟัง บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบท่ีฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และ
เพื่อนตามแบบท่ีฟัง บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง 
หรืออ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๔๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔                                                                          เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
      
 ปฏิบัติตามคำส่ัง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ (instructions) ง่ายๆ ท่ีฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงคำ สะกด
คำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุภาพ หรือ
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ันๆ ที่ฟัง หรืออ่าน ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา และนิทานง่ายๆ จากหนังสือหรือสื่อออนไลน์ พูด /เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่ายๆ พูด /เขียนแสดงความต้องการของตนเอง 
และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว 
พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบท่ีฟัง พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูด /วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน พูด
แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้อง
กับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๕๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
      
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง  และ คำแนะนำง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ  และ
บทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความส้ันๆ ท่ีฟัง หรืออ่าน บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา 
และนิทานง่ายๆ หรือ    จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ เรื่องส้ันๆ พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล 
ใช้คำส่ัง  คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพื่อน ครอบครัว และเรื ่องใกล้ตัว พูด /เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ 
แผนผัง  และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัว
ของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๑๖๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้อง  และ คำแนะนำท่ีฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอน
สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือก /ระบุประโยค หรือข้อความสั ้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ จากส่ือ
ออนไลน์ และเรื่องเล่า  พูด /เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ 
พูด /เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
ง่ายๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด  /เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ พูด/เขียนให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง 
ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับ
ให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๑๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     
 
                                                                  
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ จากเรื ่องที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ  จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน  เลือก/
ระบปุระโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) จากเรื่องท่ีฟังและอ่าน  
ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน 
และเรื่องส้ัน สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  ใช้
คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำช้ีแจง ตามสถานการณ์  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่าง
เหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อม   ใกล้ตัว 
พูด /เขียน สรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม  พูด /เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ 
ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



๓๘๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๒๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒                                                                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง       
 
  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ระบุ /เขียนประโยค  
และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่าง ๆ ที่อ่านจากหนังสือหรือสื่อออนไลน์ เลือกหัวข้อ
เรื่อง  ใจความสำคัญ    บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ฟังและอ่าน  พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำชี้แจง 
และคำอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม 
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว /เหตุการณ์    ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ /แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง /
ข่าว /เหตุการณ์ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้อง
กับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
 

อ ๒๓๑๐๒   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓                                                                            เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     
 
 ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ คำชี้แจง  และคำอธิบายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองส้ันๆ จากหนังสือหรือส่ือออนไลน์ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุและ
เขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง  ๆให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความท่ีฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  
พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆใกล้ตัว 
สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ใช้คำขอร้อง ให้
คำแนะนำ คำช้ีแจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว  /เหตุการณ์  
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว /
เหตุการณ์  / เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ     ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ  
หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู ้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของ
ผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  การเรียนการสอน
แบบ ACTIVE LEARNING  การเรียนการสอนที่เน้นไปสู่การทำงานอาชีพ EEC และพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษา ศาสนา  ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

 
บอกเล่า  อธิบาย  สรุปความ พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก หลักธรรมทางพุทธศาสนา การบริหาร

จิต และเจริญปัญญา หน้าท่ีชาวพุทธ  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติดีมีสุข 

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุบทบาท และหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว และโรงเรียน  สิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าท่ีของเรา วิถีชีวิตประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน การซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้า และบริการ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และการออม ทรัพยากรด้านอาหารการกิน  ด้านเกษตร การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
การประกอบอาชีพในชุมชน   เวลาและปฏิทิน  

บอกเล่า  ระบุเรื่องราวของเวลา กับการดำเนินชีวิตในครอบครัวของนักเรียน   สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่   และการดำเนินชีวิตประจำวันท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น   เช่น การปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตน
นับถือ  การทำบุญที่วัดใกล้บ้าน  การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี  การรับประทานอาหารของท้องถิ่น   ทำ
ให้เกิดความรักความภาคภูมใจในท้องถิ่นของตน 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกด้าน
การอ่าน การเขียน  ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปรายการแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
โลก และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น   DLTV สื่อออนไลน์ ตาม
บริบท และความสามารถของนักเรียน   และหนังสือเรียน บทความต่าง ๆ เพื่อการแสวงหาความรู้  ค้นคว้า  
สืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑ /๔ 
ส ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ส ๒.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ส ๓.๒   ป.๑/๑  
ส ๕.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑ /๔ 
ส ๕.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 
(  รวมทั้งหมด  ๒๓   ตัวชี้วัด ) 
 
 



๓๘๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา  ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

  บอกเล่า อธิบาย   สรุปความรู้พุทธประวัติ พุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนา การทำความ
ดี  พื้นฐานสมาธิ  การฝึกสมาธิเบื้องต้น ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนาต่าง  ๆการฝึกมารยาทชาวพุทธ การมีความกตัญญูต่อพ่อ
แม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์  กิจกรรมและพิธีกรรมวันสำคัญของพุทธศาสนา การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ หน้าท่ีใน
ชีวิต ประจำวัน การแสดงความเคารพกิริยามารยาทไทย   

บอกเล่า  อธิบาย ยกตัวอย่าง  ความแตกต่างของคนในสังคม สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  บทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน 
ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของครองครัว  การทำบัญชีรับ-
จ่าย  มีความซื่อสัตย์  เสียสละ  ประหยัด  ขยันอดทน การออม ความสำคัญของสินค้าและบริการ บทบาทผู้
ซื้อและผู้บริโภค ช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน อนาคต  สืบค้นเหตุการณ์วิถีชีวิตคน สาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบวัฒนธรรมประเพณีที่มีต่อสังคมไทย ความสำคัญ คุณค่าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ความหมาย
ประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธ์ของฤดูกาล  

อธิบาย  บอกเล่า  ยกตัวอย่างเรื่องการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อม  ท่ีเกี่ยวข้องส่งผล
ต่อการพัฒนาด้านอาหาร เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ รัก
ธรรมชาติ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  เช่น วิถีชีวิตของชาวไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  วิถีชีวิต
ชาวประมงน้ำเค็ม ผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในท้องถิ่นของตน  เช่น  อาหารทะเลตากแห้ง  และแปรรูปต่าง ๆ   

สรุปความโดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกด้าน
ทักษะกระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิด การสืบค้น การอภิปราย  การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการ
กลุ่ม การจัดการ และการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้   มีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก   และ
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย สามารถใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น DLTV     ส่ือออนไลน์ ตามบริบท 
และความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ เพื่อการแสวงหาความรู้  ค้นคว้า  สืบค้น
ข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗    
ส ๑.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ส ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ส ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒   
ส ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  
ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔     
 

( รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด ) 



๓๘๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๓๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา    ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกเล่า  อธิบาย  แยะแยะ  วิเคราะห์   ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติสาวก 
ชาดก ความสำคัญของพระไตรปิฎก พระรัตตรัย การสวดมนต์ไหว้พระ ความสำคัญของศาสนาวัตถุ และ
มรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี   มีความซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  การเป็นศาสนิกชนที่ดีของ
อาเซียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ในอาเซียน ด้วยความซื่อสัตย์  ประหยัด  และรับผิดชอบ    ให้เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบาย
วันหยุดราชการท่ีสำคัญ บุคคลท่ีมีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน  และบุคคลตัวอย่างในอาเซียน  

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน   หน้าท่ีประชาชนในอาเซียน     การออก
เสียง และเลือกตัวแทนการออกเสียง การตัดสินใจของบุคคลแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สินค้าท่ี
จำเป็นในการดำรงชีวิต การใช้จ่ายท่ีจำเป็น และเหมาะสม ความหมายของผู้ผลิต ผู้บริโภค สินค้าและบริการท่ี
ภาครัฐจัดหามาบริการประชาชน ความหมายและความสำคัญของภาษี รวมถึงความสำคัญและผลกระทบของ
การแข่งขันทางการค้า  การใช้แผนผัง แผนท่ี รูปถ่าย แสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  สถานท่ีในชุมชน  

อธิบาย  วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร ของชุมชนในอดีต กับ
ปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน  เทคโนโลยีชีวภาพ  เกิดความรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ รักธรรมชาติ  และอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  เช่น สถานท่ี
ท่องเท่ียวหาดบางแสน  เขาสามมุข  อ่างศิลา  วัดใหญ่อินทาราม วัดใกล้บ้านในท้องถิ่น 

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทาง
ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และ
การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่า ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน   และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิต
แบบพอเพียงบนความเป็นไทย สามารถใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น DLTV  บทเรียนออนไลน์   ยูทูป  เฟสบุ๊ค  
ไลน์  ตามความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน   และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการ
แสวงหาความรู้ ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗  
ส ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔   
ส ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ส ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
ส ๕.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒  
ส๕.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ , ป.๓/๖  
  ( รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด ) 



๓๘๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 ส ๑๔๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๔         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                       4๐  ชั่วโมง 
 

บอกเล่า  อธิบาย  ระบุ  วิเคราะห์  แยกแยะ  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  แสดงตนมีส่วนร่วม  ปฏิบัติ  ช่ืน
ชม  อภิปราย  หรือสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของศาสนิกชน พุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย  ไตรสิกขา  โอวาท ๓ ความดีของบุคคล สวดมนต์และพัฒนาจิต หลักธรรม
ของศาสนาเพื่อการอยู ่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป  
ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถาน มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี การปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี  พิธีกรรม  หรือหลักธรรมและศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน    

อธิบาย   แยกแยะ  ยกตัวอย่างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในอาเซียน  
มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  มีความรับผิดชอบ   สิทธิพื้นฐานของเด็ก  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อำนาจอธิปไตย และความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  และการรู้สิทธิที่ไม่ผิดกฎหมายใน
กลุ่มอาเซียน  รู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม   ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิ
พื้นฐานในฐานะผู้บริโภค  เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  มีความ
ขยันอดทน  รู้รักษาความปลอดภัยให้ตนเอง และส่วนรวม   หน้าท่ีเบ้ืองต้นของเงิน  สถาบันการเงินในอาเซียน   

เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่างการใช้แผนท่ี  ภาพถ่าย  ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  
แหล่งทรัพยากรและส่ิงต่าง ๆ ในจังหวัดของตนเองความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในจังหวัด สภาพ แวดล้อม
ทางกายภาพของชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมในจังหวัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด    การใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในอาเซียน  และร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมในอาเซียน ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งอาหาร  เกษตร  
เทคโนโลยี  แหล่งบริการสาธารณสุข   

บอกเล่า  อธิบาย วิเคราะห์การเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริง
ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  เช่น ประวัติ   ตำนานเกี่ยวกับบางแสน      เขาสามมุข  
ตำนานเมืองพระรถ  ประวัติของประเพณีวิ่งควาย  ประเพณีกองข้าว  ของชาวชลบุรี 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทาง
ทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และ
การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่า ของการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  มีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย โดยใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   
ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดย
ใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 
 
 



๓๘๘ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘                
ส ๑.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓        
ส ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕    
ส ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓         
ส ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓      
ส ๓.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒ 
ส ๕.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ส ๕.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
      
( รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา ศาสนา  ๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                     เวลา    4๐  ช่ัวโมง 
 

บอกเล่า  อภิปราย  วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่เสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ  จนถึงพุทธกิจ
สำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดอธิบายองค์ประกอบและ
ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  และหลักธรรมในอาเซียน ด้วยการใฝ่หา
ความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม   แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา
และหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  เห็นคุณค่า
และสวดมนต์  แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและ
ส่ิงแวดล้อมจัดพิธีกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนในศา
สนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มี
มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์  การฝึกด้านทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการและการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ซื ่อสัตย์สุจริต มีวินัย มุ ่งมั ่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต         
 ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  และปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดี  และรู้หน้าที่สร้างความสุขและสังคมที่ดีในอาเซียน  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการละเมิดสิทธิเด็ก  เห็น
คุณค่าวัฒนธรรมไทย  ภูมิใจไทยในความเป็นอาเซียนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทยมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  อธิบายโครงสร้างอำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นระบุบทบาทหน้าท่ีและวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น วิเคราะห์ประโยชน์ท่ี
ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการปกครองท่ีรวมตัวกันเป็นอาเซียน  โดยใช้กระบวนการ
ทางสังคมศาสตร์  การฝึกด้านทักษะกระบวนการคิด  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้   การจัดการและการปฏิบัติ 
การสืบค้น กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย บทบาทสมมุติ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ 
เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลกตามตัวชี้วัด     
 อธิบาย  ระบุ  สรุปความรู้ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ประยุกต์ ใช้แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และในอาเซียน  อธิบายหลักการสำคัญ
และประโยชน์ของสหกรณ์  อธิบายบทบาทหน้าท่ีเบ้ืองต้นของธนาคาร จำแนกผลดี ผลเสียของการกู้ยืม   

 อธิบาย  แยะแยะ  ระบุตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของ
ตนเอง ระบุลักษณ์ภูมิลักษณะที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  และภูมิลักษณ์ในอาเซียน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ทาง



๓๙๐ 

 
 
กายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  อธิบายอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ  ที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค การพัฒนาอาชีพทั้งด้าน
แหล่งอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์    นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผล
จากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อมและเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ แวดล้อมในภูมิภาค  และร่วม
รักษาส่ิงแวดล้อมในอาเซียน   

อธิบาย  ยกตัวอย่าง เสนอวิธ ีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื ่องราวของชุมชน ท้องถิ ่น  ซึ ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ  รักธรรมชาติ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  เช่น วัดใหญ่อินทาราม  วัดเขาบางทราย  หอพระพุทธ
สิหิงค์  วัดเสม็ด  ศาลากลาง และศาลจังหวัดชลบุรี 

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคม  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกด้านทักษะ
กระบวนการคิด อย่างสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้  การจัดการและการปฏิบัติ  
การสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ใฝ่เรียนรู้  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  ของอาเซียน  และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย   
มีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และ
หนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน  

 
  

รหัสตัวชี้วัด           
 ส ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗      
 ส ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ส ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 ส ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 ส ๕.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 ส ๕.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 
 
(  รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 
 



๓๙๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๖๑๐๑       สังคมศึกษา ศาสนา  ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                     เวลา    4๐  ช่ัวโมง 

อธิบาย  แยกแยะ วิเคราะห์  เสนอวิธีการในการศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็น
ศาสนาประจำชาติ  พุทธประวัติต้ังแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดา  แบบอย่างการ
ดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  ความสำคัญ  พระรัตนตรัย  
ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓ ในพระพุทธศาสนา   และหลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ในอาเซียน  การทำ
ความดีของบุคคลในประเทศ ตามหลักศาสนา ในการดำเนินชีวิต  สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตเจริญ
ปัญญาพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ (อบายมุข)(ส่ิง
เสพย์ติด)  หลักธรรมสำคัญ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี  ความรู้
เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ ในศาสนสถาน  มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี  ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสน
พิธีของชาวพุทธ  และศาสนพิธีในอาเซียน    พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันงดงาม  พุทธมามกะ หรือศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ของครอบครัวและชุมชน  และกฎหมายในอาเซียน ด้วยการส่งเสริมการมีระเบียบวินัย การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตามกาลเวลา และวัฒนธรรมอันดีงาม  มารยาทไทย  และมารยาทในอาเซียน  ท้ังด้านระเบียบวินัย  
การเคารพกฎหมาย   เหมาะสม ถูกกาลเทศะ  คุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย  
ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  และการก้าวทันโลกสู่อาเซียน   ในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

อภิปราย  วิเคราะห์ แยะแยะ ยกตัวอย่าง  บทบาท หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล  
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น และประเทศ  บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  บทบาทของผู้ผลิตท่ีมีความรับผิดชอบ  บทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทันวิธี 
และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค  และการผลิต  การ
บริโภคในกลุ่ม ธนาคาร และรัฐบาล  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในอาเซียน   โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  ประหยัด  และความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ  

อธิบาย เสนอวิธีการ  วิเคราะห์  ระบุการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนท่ี ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) 
ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในประเทศ  การแปลงสภาพธรรมชาติ ในประเทศไทย  และในอาเซียนจากอดีต ถึงปัจจุบัน และผลท่ีเกิด 
ขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นทั้งด้านกลุ่มอาหาร  เกษตร  อุตสาหกรรม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  
สาธารณสุข  สุขภาพ  และการบริการ  แผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน   

อธิบาย  ระบุ  เสนอวิธีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ  รักธรรมชาติ  และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตน  เช่น  ประวัติ  
ตำนานประเพณีวิ่งควาย  กองข้าวบวงสรวง  ตำนานเขาสามมุข  ตำนานหาดบางแสน  หาดพัทยา  หาดนา
จอมเทียน   
 
 



๓๙๒ 

 
 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทาง
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม   อธิบาย การสืบค้น 
การอภิปราย การแก้ปัญหา การเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  ของอาเซียน  มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มี
วิสัยทัศน์ในการทำงาน   ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความ
ซื่อสัตย์   มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ  มีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียน
ออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส. ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙   
ส. ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
ส. ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ส. ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ส. ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ส. ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
ส. ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒   
ส. ๕.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
 
( รวมทั้งหมด  ๓๑  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



๓๙๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๔0  ชั่วโมง        จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
            อธิบาย วิเคราะห์ สรุปความรู้  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด เสนอแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือ  
และประวัติของพระพุทธศาสนาในอาเซียน ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและ
ครอบครัว  พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกกิริยา  ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ การดำเนินชีวิตและ
ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง  พุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  
หลักธรรมของศาสนา ท่ีตนนับถือ การแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว การพัฒนาจิต การเรียนรูแ้ละการ
ดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  แบบคุณ – โทษ  และทางออกการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปาน
สติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ การดำรงชีวิตแบบ
พอเพียง และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ และศาสนาอื่น ๆ  
บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง  
 อธิบาย แยกแยะ   ศึกษา  วิเคราะห์ ระบุตัวอย่าง บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมือง
ดีของสังคมและประเทศโดยปฏิบัติตนตามกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสาธารณประโยชน์และเห็นคุณค่า
ทางวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมในอาเซียน  ร่วมสร้างความปลอดภัย   ความร่วมมือท่ีดี  มีการทำงานเป็น
ทีม  และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชากรในสังคม 
 อภิปราย  ยกตัวอย่าง  ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต การ
บริโภค ตลอดจนบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการพิจารณาเศรษฐกิจไทยของเราสู่อาเซียน  ด้วยการมี
นิสัยประหยัด  ขยันอดทน  และร่วมสร้างปลอดภัยในสังคม   

ระบุ  แยะแยะ  อภิปราย วิเคราะห์การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการหาข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยการใช้เส้นแบ่งเวลา ความ
แตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น และตระหนักถึงการป้องกันภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  

 เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่าง  อภิปราย  สรุปการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  สภาพภูมิประเทศ  
ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ   การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิต ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   บุคคลสำคัญ  เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน
ของตน  เช่น  ประเพณีวิ่งควาย  แห่พญายม  กองข้าวบวงสรวง ศิลปะโบราณสถาน  ภาพจิตรกรรมท่ีวัดใหญ่
อินทาราม  วัดเขาบางทราย วัดเขาชีจรรย์   วัดญาณสังวราราม   แหล่งความรู้ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา   

 



๓๙๔ 

 
 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
สื่อสาร   เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  ของอาเซียน  มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก  ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มี
วิสัยทัศน์ในการทำงาน   ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  ใฝ่เรียนรู้ ขยันอดทน  มีความคิด
สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสาร  และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดย ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น 
บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ เพื่อการแสวงหาความรู้ 
ค้นหา  และสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔,  ม.๑/๖  
 ส ๑.2 ม.๑/1, ม.๑/2, ม.๑/3, ม.๑/4,  ม.๑/5  
 ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4    
 ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
 ส 3.1 ม.1/1, ม1/2, ม.1/3 
 ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม. 1/3 , ม.1/4  
 
( รวมทั้งหมด   2๔  ตัวชี้วัด ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



๓๙๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๑๑๐3     สังคมศึกษา  ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

อภิปราย  วิเคราะห์  บอกแนวปฏิบัติ  ยกตัวอย่างการบำเพ็ญตนต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนเอง
นับถือ  จริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ พิธีกรรมการ
ปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรม  ประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ  
รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และวันสำคัญของอาเซียน โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  ความร่วมมือ  การทำงาน
เป็นทีม  และมีภาวะผู้นำ  
 อภิปราย   วิเคราะห์   เสนอแนวทาง  ยกตัวอย่าง หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบบการเมืองการปกครองของไทย เกี่ยวกับ การแบ่งอำนาจ และการ
ถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และสามารถปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย  รู้คิดรู้ทำ รู้
ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ระบุ   ยกตัวอย่าง วิเคราะห์ สร้างแนวทางวิธีการเลือกการบริโภค เข้าใจเรื่อง อุปสงค์ อุปทาน การ
แลกเปล่ียนสินค้า การพึ่งพาสถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  
 อภิปราย  แยกแยะ  ระบุ  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทำเลท่ีตั้งและ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย   ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   และภูมิภาคเอเชียรวมถึงอาเซียน   ในเรื ่องประชากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดำเนินชีวิต  ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  
เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ 

อภิปราย  สรุปความรู้  เสนอตัวอย่าง  การสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  พัฒนา
ชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น   การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิต  
ภูมิปัญญา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถานศึกษา  บุคคลสำคัญ   เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เ กิดความ
ภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตน  เช่น  ประวัตินายอธึก  สวัสดีมงคล   ประวัติถ้ำเขาชะอาง   ประวัติ
โคกพนมดี วัดโบสถ์พนัสนิคม   เกาะลอย  เกาะสีชัง   

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์   ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
นวัตกรรม   มีทักษะในการสื่อสาร การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในกาสร้างทักษะชีวิต  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน   เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ของอาเซียน  และมีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองโลก   ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  
อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสาร  โดยมีจิตสำนึก



๓๙๖ 

 
 
รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น 
บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ 
ต่าง ๆ เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
              
รหัสตัวชี้วัด     
 ส 1.1 ม.1/5 , ม.1/6 , ม1/7 
 ส 1.1 ม.1/8 , ม.1/9 , ม.1/10 , ม.1/11 
 ส 5.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
 ส 5.2 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 
 
 
( รวมทั้งหมด  1๔  ตัวชี้วัด )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๑     สังคมศึกษา ๓                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๑     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง     จำนวน  ๑.0  หน่วยกิต 
 

อธิบาย   ยกตัวอย่าง   วิเคราะห์  เสนอวิธีการ  ระบุแนวปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา ที่เผยแผ่สู่อาเซียน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม   ความสำคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม    พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ของศาสนาที่ตนนับถือ  การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  ธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญ
ในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปัญหาของชุมชนและสังคม  การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  การพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  
 อภิปราย  วิเคราะห์   ยกตัวอย่าง  เสนอแนวปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและประเทศเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย บทบาท ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย    วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  และวัฒนธรรมของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 ระบุ   อธิบาย  วิเคราะห์  แยกแยะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค ท่ีมีนิสัยประหยัด   ความ
ปลอดภัย   ความรับผิดชอบ   
 อภิปราย  แยกแยะ  วิเคราะห์   ระบุ  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การรวบรวม การนำเสนอข้อมูล
เกี ่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์  กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ  

 อธิบาย  ยกตัวอย่าง  เสนอวิธีการ  ระบุการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญา  บุคคลสำคัญ  เหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตน  เช่น  
แหล่งแศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ทำรายได้ดีในเขตจังหวัดชลบุรี  บางแสน  หนองมน  พัทยา  นาจอมเทียน ช่อง
แสมสาร  เกาะสีชัง   หมู่เกาะล้าน   



๓๙๘ 

 
 

 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  คิดสร้างสรรค์  
คิดเชิงนวัตกรรม  การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  และทักษะในการ
ส่ือสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน   เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน  และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิต
แบบพอเพียงบนความเป็นไทย มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มี
ความคิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  
DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้
ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   

 
รหัสตัวชี้วัด     
 ส 1.1  ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม 2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 
 ส 2.1  ม .2/1, ม.2/2 , ม.2/3  , ม.2/4      
 ส 2.2  ม.2/1 , ม.2/2 , 
 ส 3.1  ม.2/1 , ม.2/2 ,  ม.2/3 ,  ม.2/4 
 ส 3.2 ม 2/1 , ม.2/2 , ม.2/3  ,  ม.2/4  
 
( รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 ส ๒๒๑๐3     สังคมศึกษา  ๔              กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.0 หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ อธิบาย ยกตัวอย่าง   เสนอแนวทางปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ  การเป็นศาสนิกชนท่ีดี   มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  คุณค่าของศาสนพิธีและ
การปฏิบัติตน  คำสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและการปฏิบัติตน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธี สู่อาเซียน  ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  โดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล  ทักษะในการส่ือสาร  และการรู้เท่าทันส่ือ 
 อธิบายกระบวนการ  เสนอวิธีการ  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้ในการตรากฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  
ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ   และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองของประเทศในประชาคม
อาเซียน   
 วิเคราะห์  อภิปราย  แยกแยะ  ระบุ  เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้
เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศใน อาเซียนให้มั่นคง   วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร ในโลก
ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า 
 อภิปราย  วิเคราะห์  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม  ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอาหาร  เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  สุขภาพ   กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ   อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีป
ยุโรป และแอฟริกา ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา วิเคราะห์
เหตุผลและผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และ แอฟริกา โดย
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงนวัตกรรม  สร้างความร่วมมือ  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล และ
ทักษะในการส่ือสาร  

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ระบุ  เสนอวิธีการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  พัฒนา
ชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  วิถีชีวิต ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปัญญา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถานศึกษา  บุคคลสำคัญ  สภาพปัญหา  เหตุการณ์สำคัญ
ท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  เพื่อหาแนวทางการแก้ไข  และการพัฒนาท่ียั่งยืน   

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 



๔๐๐ 

 
 
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิต
สาธารณะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  
มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และ
หนังสือเรียน  บทความต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน   
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส 1.1 ม.2/8 , ม.2/11 
  ส 1.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 
  ส 5.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
  ส 5.2 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 , ม.2/4 
 
 ( รวมทั้งหมด  ๑๔  ตัวชี้วัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๓๑๐๑    สังคมศึกษา  ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์   อธิบาย  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้   เสนอวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ    และ
ประวัติและความสำคัญของ พระพุทธศาสนาสู่อาเซียน  กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรอืประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ การประพฤติตนตามแบบอย่าง
การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔  หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการแบบอริยสัจ และแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือสวด
มนต์ การแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ ความ
แตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ  เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

 วิเคราะห์ อธิบายความแตกต่าง  ยกตัวอย่าง  สรุปความรู้ของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญา
และคดีแพ่ง  การมีส่วนร่วมในการปกครองคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย   วัฒนธรรม สากล  และวัฒนธรรม
อาเซียน   เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอ
แนวความคิดในการลดความขัดแย้ง เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  
และร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขสู่อาเซียน ด้วยคุณธรรมของการฝึกนิสัยประหยัด   รับผิดชอบ  สร้างความ
ปลอดภัย   และการมีจิตสาธารณะ   ศึกษา อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์     
 อภิปราย  แยกแยะ  ยกตัวอย่าง  ระบุการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม และนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  ในด้านที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  
เกษตร  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์   กลุ่ม
เทคโนโลยีดิจิตอล  และการบริการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดเชิงนวัตกรรม   การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร  และ
รู้เท่าทันส่ือ 

อภิปราย   เสนอแนวคิด  ยกตัวอย่าง  ระบุแนวทางสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  
พัฒนาชีวิตตนเอง  ครอบครัว และสังคมของตนเอง  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  ชุมชน  
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยว  แหล่งเรียนรู้  สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์   เหตุการณ์สำคัญท่ี
เกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  สภาพปัญหากายภาพ และสังคมในท้องถิ่น  แนวทางการแก้ไข  และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน   



๔๐๒ 

 
 

สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก ดำรงชีวิตแบบพอเพียงบน
ความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มีความคิด
สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขผ่านการเรียนรู้  โดยใช้ส่ือ ICT ท่ี
ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ 
ต่าง ๆ  เพื่อการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/8 , ม.3/9 
 ส 1.2 ม.3/4 , ม.3/5 
 ส 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5  
 ส 2.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 ,  ม.3/4 
 ส 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 ส 3.2 ม.3/1 , ม.3/2 ,  ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 
 
( รวมทัง้หมด  2๗  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐3    สังคมศึกษา  ๖       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

วิเคราะห์ อธิบาย   ยกตัวอย่าง  เสนอแนวปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อ
สาวก การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามท่ีกำหนด  การปฏิบัติหน้าท่ีของศา
สนิกชนท่ีดี  การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม  ประวัติวันสำคัญทางศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  และศาสนพิธีในอาเซียน เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม    การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะและการแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  แนวทางในการธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 
 อภิปราย   วิเคราะห์   เปรียบเทียบ ระบุ  แยกแยะ  ยกตัวอย่างระบอบการปกครองแบบต่าง ท่ีใช้ใน
ยุคปัจจุบัน ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข   
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

อภิปราย เสนอวิธีการ เปรียบเทียบ  ยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 
บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 
 ระบุ สำรวจ อภิปราย วิเคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ท่ีส่งผล
ต่อประเทศไทย  ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  
สาธารณสุข  สุขภาพ  การแพทย์   กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล    และการบริการ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  
คิดเชิงนวัตกรรม การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ท ั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการส่ือสาร  และรู้เท่าทันส่ือ 

เสนอความคิด  วิเคราะห์   ยกตัวอย่างการสร้างโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเอง เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่น  สามารถแก้ปัญหา  ของ
สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ทรัพยากร  ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การประกอบอาชีพ  วิถี
ชีวิต  สภาพปัญหา  ต่าง ๆ ในชุมชน  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบัน  สภาพปัญหาทางกายภาพ 
และสังคมในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น   แนวทางการแก้ไข  และการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 สรุปความรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล  และการบันทึกข้อมูล  ทักษะในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน  
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ของอาเซียน และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก และดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงบนความเป็นไทย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ขยัน  เสียสละ  อดทน  อดออม  มีจิตสาธารณะ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้สื ่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น 



๔๐๔ 

 
 
บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและ
สืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.3/3 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/10 
 ส 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/6 , ม.3/7 
 ส 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 
 ส 5.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/๕ 
 
( รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ประวัติศาสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

ใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปีและการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและ
จันทรคติ การใช้ช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาท่ีเกิดขึ้น เช่น ต่ืนนอน เข้านอน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา รับประทานอาหาร โดยใช้ทักษะ
การสังเกต การบอกเล่า การเช่ือมโยง การตอบคำถาม เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบัน และใช้คำแสดง
ช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 รู้วิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ  โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องและบอกเรื่องราวท่ีสืบค้น
ได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การเล่าเรื่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ในการสืบค้นเรื่องราว จากแหล่งข้อมูล (เช่นบุคคล) และการบอกเล่าข้อเท็จจริงทีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
 บอก อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัยปัจจุบัน กับ
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ท่ีเป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เช่น เตารีด (การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตาไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การ
หุงข้าวท่ีเช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง) ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถ
ไถนารวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน เช่น การย้ายบ้าน การย้าย
โรงเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัว โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การ
เปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและ
ตระหนักในความสำคัญของอดีตท่ีมีต่อปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บอก อธิบาย ความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 
ภาษาไทย อักษรไทย รวมทั้งเอกลักษณ์ไทยอื่น ๆ  เช่น มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมไทยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รู้จักสถานท่ีสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน เช่น 
ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นท่ีใกล้ตัวผู้เรียนและเป็นรูปะธรรมชัดเจน เช่น ภาษาถิ่น ส่ิงของ
ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทักษะอ่าน  การสังเกต การใช้เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตระหนักและ
เห็นคุณค่าท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป ธงและสัญลักษณ์อาเซียน แสดงถึงมิตรภาพท้ัง ๑๐ ประเทศ และความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน 

อธิบาย บอก แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ที่ตนเองอาศัยอยู่ เช่น หมู่ที่  ตำบล 
อำเภอ  จังหวัด ความเป็นมาและเรื่องราวของท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่  ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่ิงของเครื่องใช้ในท้องถิ่น 
ความภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี และในท้องถิ่นโรงเรียน ต้ังอยู่ เช่น โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ภาษาถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม  
คุณค่าและประโยชน์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค  ไลน์ ตามความเหมาะสม และความสามารถ
ของนักเรียน และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 



๔๐๗ 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓      
ส ๔.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒     
ส ๔.๓ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓     
  
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

 
บอกวันเวลาตามระบบสุริยุคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ

ปัจจุบัน รวมทั้ง การ ใช้คำท่ีแสดงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เช่น วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ เดือน
ก่อน เดือนหน้า ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง    มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสังเกต การสอบถาม การเช่ือมโยง การเรียงลำดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวม
ข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถใช้วันเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน 
เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์สำคัญใด 
      รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ภาพถ่าย สูติบัตร  
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือชีวิตของตนเองโดยใช้เส้นเวลา (Timeline) โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ 
การเล่าเรื ่อง เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื ่องราวในครอบครัวโยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและบอกเล่าข้อเท็จจริงท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ 
      บอก อธิบาย และสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื ่อสาร 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน  ด้านการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหาร  เกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ   โดยใช้ทักษะอ่าน  
การเขียน  การสอบถาม การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล การสร้างผังความคิด การจัด
นิทรรศการ เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจชุมชนที่มีความ
แตกต่าง ความหลากหลาย และสามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิถีชีวิตของ
อาเซียนใน ๑๐ ประเทศมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกันไป ตามความเช่ือความศรัทธาของแต่
ละประเทศ บุคคลสำคัญในอาเซียน เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อต้ัง
ขึ้นเมื่อวันท่ี ๘  สิงหาคม  ๒๕๑๐  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค 
      บอก อธิบาย สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้าน
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม / การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงที่ควรนำเป็นแบบอย่าง รวมท้ัง
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เช่น การทำความเคารพแบบ
ไทย ความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ  ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการ
สืบค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย และการนำเสนอ 
เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ 
เกิดความรัก และ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงความเป็นไทย 

บอก อธิบาย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี ศึกษาเรื่องราวของ
ตนเอง  ครอบครัว  และบอกช่วงเวลาเหตุการณ์ในท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่  วิถีชีวิตของตนในจังหวัดชลบุรี การ
ประกอบอาชีพ การเดินทาง การสื ่อสาร การดำรงชีว ิต  การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที ่ม ีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชลบุรี คุณค่าและประโยชน์ท่ีเป็นความภาคภูมิใจในจังหวัดชลบุรี ยกย่อง



๔๐๙ 

 
 
ตัวอย่างบุคคล  ผลงานในท้องถิ่น ท่ีทำคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น  
ได้ตามคำแนะนำ  

 นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามความเหมาะสม 
ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้
ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒   
ส ๔.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ส ๔.๓  ป.๒/๑ , ป.๒/๒       
          
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

บอก อธิบาย ความหมายและท่ีมาของศักราชท่ีปรากฎในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช (ถ้า
เป็นชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และ ใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว เช่น ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง 
และครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื ้นฐานใน
การศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิด
ก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์ รู้วิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของ
โรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ แผนผัง โรงเรียน แผนที่ชุมชน 
ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สามารถใช้เส้นเวลา (Timeline) แสดงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การ
ฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิถีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบ
ตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา 
      อธิบาย  อภิปราย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน และถิ่นฐานบ้านเรือน
ในอาเซียน ก็มีรูปร่างลักษณะการสร้างที่แตกต่างกัน แล้วแต่ตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ   รวมท้ัง
ปัจจัยท่ีทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื ้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การ
คมนาคม ความปลอดภัย) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะที่สำคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียงทั้งด้านอาหาร  การเกษตร  
อุตสาหกรรม  แหล่งพลังงาน  เทคโนโลยี ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของ
พระมหากษัตริย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ประกอบด้วยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำตับ 
ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป
ศึกษา และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีมีส่วนปกป้องประเทศชาติได้อย่างน่าสนใจ เช่น สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบ
หัก ท้าวสุรนารี โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง  การคิด
วิเคราะห์   เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ และ
ธำรงความเป็นไทย 

อธิบาย  อภิปราย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียน 
และชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ในจังหวัดชลบุรี สถานท่ีต้ัง ความหมาย และความสำคัญของ อาคารเก่า ปัจจัย
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน มาจากหลายปัจจัย ปัจจัยความสะดวกสบายในการคมนาคม  ปัจจัยความปลอดภัย 
ปัจจัยด้านความเจริญทางเทคโนโลยี  และวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อจังหวัดชลบุรี ใน
การศึกษาและสืบค้นข้อมูล หรือถามผู้รู้ท่ีอยู่ในชุมชนใน 



๔๑๑ 

 
 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามความเหมาะสม 
ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้
ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๓/๑ , ป.๓/๒                    
ส ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓                  
ส ๔.๓  ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓                     

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
  

ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 
 

บอก อธิบาย  ความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ 
การวิเคราะห์ การคำนวณ เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาและยุค
สมัยได้ถูกต้อง และใจเหตุผลการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
          บอก อธิบาย ลักษณะสำคัญและเกณฑ์การจำแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานช้ันต้นกับหลักฐานช้ันรองอย่างง่ายๆ รวมทั้ง รู้จักตัวอย่างของ
หลักฐานท่ีพบในท้องถิ่นท่ีใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน  และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
อาเซียน มีท้ังหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยใช้ทักษะการสำรวจ 
การวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูล การจำแนก การตีความ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง   ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา การต้ัง
หลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษยชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น ทวาราวดี ศรีวิชัย ละโว้ ตามพรลิงค์ เป็นต้น ศึกษา
ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาของมนุษยชาติในดินแดนไทยโดยใช้ทักษะ
การสำรวจ การวิเคราะห์ การตีความ การสรุปความ เพื ่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที ่ม ีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
          อธิบาย  อภิปราย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร 
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองและ เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย เช่น พ่อ
ขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาท่ี๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทันและศรีสัชนาลัย
ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยใช้ทักษะการอ่าน   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   การใฝ่หาความรู้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์ การตีความ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยใน
สมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความ
เจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน 
 

อธิบาย  อภิปราย แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีนำมาศึกษาความเป็นมาของโรงเรียน ความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี และสถานท่ีสำคัญต่าง ๆ 
เช่น วัดท่ีสำคัญในจังหวัดชลบุรี  หอพระพุทธสิหิงค์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีค้นพบใน
จังหวัดชลบุรี วัดสำคัญ ๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย คุณค่าของภูมิปัญญาไทยท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์  
ได้ตามคำแนะนำ  



๔๑๓ 

 
 

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที ่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ ๊ค ไลน์ ตามบริบท 
ความสามารถของนักเรียน  และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้
ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓    
ส ๔.๒ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ 
ส ๔.๓ ป. ๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  
   
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                          เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 
 

บอก อธิบาย เล่าเรื่อง สอบถามคนในชุมชน ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวในท้องถิ่น อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยปัจจุบัน  และอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ในอาเซียน เกิดจากความเชื่อในการนับถือศาสนา การเมืองการปกครอง ภาษาและวรรณกรรม โดยสังเขปอธิบาย  
พัฒนา การของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขป  อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของอาณาจักรอยุธยาบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุร ีที่น่า
ภาคภูมิใจ  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  การแก้แก้ปัญหาการเรียนรู้  การจัดการและการปฏิบัติ  การสืบค้น กระบวนการ
กลุ่ม การอภิปราย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักความ
เป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

อธิบาย  อภิปราย ตอบคำถาม แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น การสืบค้นความเป็นมา
ของจังหวัดชลบุรี หลักฐานท่ีพบซึ่งนำมา ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี เช่น โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื ่องราวในจดหมายเหตุ วัฒนธรรมท้องถิ่น  ศิลปกรรม  การค้า  
วรรณกรรมของจังหวัดชลบุรี ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื ่อ ICT ที ่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ ๊ค ไลน์ ตามบริบท 
ความสามารถของนักเรียน และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้
ทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
      
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ 
 ส ๔.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ 
 ส ๔.๓ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ 
 
 รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 



๔๑๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร์  ๖       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                       เวลา     ๔๐   ช่ัวโมง 

อธิบาย  บอก อภิปราย  ความหมาย และความสำคัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย  ๆและใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การต้ัง
ประเด็นศึกษาเรื่องราวท่ีตนสนใจ การสำรวจแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานท่ีหลากหลาย การวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ท่ีค้นพบได้อย่างน่าสนใจ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไป
ใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเช่น ความเป็นมาของสถานที่ในท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่น ประวัติและผลงานสำคัญของ
บุคคลในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การอ่าน การสอบถามคนในท้องถิ่น  การบอกเล่า การเปรียบเทียบ การตีความ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นระบบ 
            บอก  อธิบาย  ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที ่เหมาะสมที ่จะนำมาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป 
เช่ือมโยงและเปรียบเทียบกับประเทศไทย  และเพื่อนบ้านของเราในกลุ่มอาเซียน ประกอบไปด้วย ๑๐ ประเทศ ร่วมเรียนรู้รักษา
วัฒนธรรมไทยอันงดงาม และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม   ศึกษาความเป็นมา สมาชิกของอาเซียน และความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ศึกษาพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในเรื ่องเกี ่ยวกับการสถาปนา
อาณาจักร ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ  โดยสังเขป ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ  ในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้
บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน  

อธิบาย  บอก อภิปรายแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องราวในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น คำบอกเล่า ความเป็นมาของภูมินามของสถานที่ในท้องถิ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท้องถิ่น 
ศิลปกรรม  วรรณกรรมของจังหวัดชลบุรี ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ ตามบริบท ความสามารถของนักเรียน 
และหนังสือเรียน  บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ส ๔.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 
ส ๔.๓  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 



๔๑๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

บอก  อธิบาย วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และ
ความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่าง ๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย
ที ่มีอยู่ในท้องถิ ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป  รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของ
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย พัฒนาการด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทย  และมีจิตสาธารณะ  

อธิบาย  อภิปราย  แนวทางเรียนรู ้ประวัติความเป็นมาเร ื ่องราวในท้องถิ ่นที ่ โรงเรียนตั ้งอยู่  
ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี โดยการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดชลบุรี  ความเป็นมาประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสำคัญ  ภูมิปัญญาไทย ได้ตามคำแนะนำ  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๑/๑ , ม ๑/๒ , ม.๑/๓  
ส ๔.๓ ม.๑/๑  
 
รวมทัง้หมด  ๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๑๑๐๔     ประวัติศาสตร์  ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

บอก อธิบาย วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 
ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการ
ของภูมิภาค  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีพัฒนาการของสังคมไทยสมัยปัจจุบันโดยใช้กระบวนการกระบวนการเทคโนโลยี 
จัดการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  การทำ
โครงงานประวัติศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธ ีการทาง
ประวัติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติศาสน์  กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 

อธิบาย  อภิปราย  บอก  เล่าเรื่อง แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรื่องราวในท้องถิ่นที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี โดยการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ไปใช้บอก  อธิบาย  เรื่องราวของจังหวัดชลบุรี  ได้ตามคำแนะนำ บอกวิธ ีแนวทางเรียนรู ้ประวัติความ
เป็นมาเรื่องราวในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ ความสัมพันธ์ และความสำคัญ ของเวลาในท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี  
สภาพทางภูมิศาสตร์  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม โดยการนำ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดชลบุรี   

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
รหัสตัวชี้วัด               
ส ๔.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ 
ส ๔.๓ ม.๑/๒ , ม.๑/๓      
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 



๔๑๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

ส ๒๒๑๐๒     ประวัติศาสตร์  ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๑      เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

อธิบาย  บอก  อภิปราย  ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ ความ
แตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชียและความสำคัญของ
แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ประเมินหลักฐานได้ อธิบายได้ วิเคราะห์และระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ทำให้เกิดการใฝ่
เรียนรู้ มุ ่งมั ่นในการทำงานมีวินัยและรักความเป็นไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  และใช้กระบวนการเทคโนโลยี 
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิ ใจ และธำรงความเป็น
ไทยรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

อธิบาย  บอก  อภิปราย  แนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี 
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่ในท้องถิ่น ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งอารยธรรมโบราณ ของภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ 
ส ๔.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒   
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

 ส ๒๒๑๐๔     ประวัติศาสตร์ ๔            กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต  

อธิบาย อภิปราย  วิเคราะห์อภิปรายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และการกู้เอกราช  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ไทยสมัยอยุธยา  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยผลงานของบุคคลสำคัญของไทยท่ีมีส่วน สร้างสรรค์
ชาติไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  โครงงานประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ  เห็นความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทยรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถดำเนิน ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

อธิบาย อภิปราย  บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี 
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของจังหวัดชลบุรี  ปัจจัยท่ีท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรี พร้อมท้ัง
ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ของจังหวัดชลบุรี  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๓ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓  
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์ ๕       กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๑   เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
  

วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและ
อาเซียนได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ 
ท่ีตนสนใจ 
 อธิบาย  บอก พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป 
วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ตลอดจน
ความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์  
กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็น
ความสำคัญ มีความรัก ความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทยรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม สามารถดำเนิน ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 

อธิบาย  อภิปราย  บอก บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัด
ชลบุรี ศึกษาเหตุการณ์สำคัญของการตั้งจังหวัดชลบุรี การตั้งถิ่นฐาน และสภาพทางภูมิศาสตร์ ของภูมิภาคต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ  ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมีผลต่อการพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของจังหวัดชลบุรี   

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 

รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒  
ส ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒  
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ส ๒๓๑๐๔    ประวัติศาสตร์ ๖      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๒๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

บอก  อธิบาย  อภิปราย   วิเคราะห์บทบาทของไทย ในสังคมโลกตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบันรวมทั ้งวีรกรรมของบรรพบุร ุษไทย และวิเคราะห์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา และสร้างสรรค์ชาติไทย พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง 
ๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนา
ชาติไทย บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูล  การสืบค้น  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์การอธิบาย  การสรุปความ กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร  และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญในบรรพบุรุษไทยที่ได้ปก้อง และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้    

บอกแนวทางเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวประวัติศาสตร์จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์พัฒนาการ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดชลบุรี  ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาจังหวัดชลบุรี  

นักเรียนใช้สื่อ ICT ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์  DLTV   ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์ และหนังสือเรียน  
บทความ ในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๔.๓  ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม๓/๔  
 
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
 
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                             เวลา 4๐ ช่ัวโมง 

สามารถอธิบายวิธีการแต่งกายการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น  การหยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัว  การแต่งกายด้วยตนเอง  การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  การใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  
การใช้อุปกรณ์วัดระยะและตัดกระดาษ  การพับกระดาษเป็นของเล่น ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจานชาม เก็บ
ขยะไปท้ิง กวาดบ้าน จัดหนังสือไปเรียนเอง ใช้อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืช  การปลูกผักสวนครัว  ใช้อุปกรณ์
วัดระยะและตัดกระดาษ  พับกระดาษเป็นของเล่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การ
จัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด การพัฒนา
สมอง ภาษา และสร้างศักยภาพตามพื้นฐาน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการพหุปัญญา ปลูกฝัง สร้างแรง
บันดาลใจ และกระตุ้นให้เด็กสนใจการเรียน ด้วยการสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ การปฏิบัติ ตรงกับ
งานที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื ้นที ่อย่างต่อเนื ่อง     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการ
วิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)    มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   
Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลาในการทำงาน   มี
ลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเหมาะสม มีความรู้ และความสนใจในอาชีพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)    ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓  
 

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๔๒๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                             เวลา 4๐ ช่ัวโมง 
 

สามารถอธิบายบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน  
การล้างจาน  การจัดวางเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียม และประกอบ
อาหาร  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า เพาะชำใบต้นมรกต เพาะชำพลูด่าง ไม้ประดับสวยงาม    ทำ
ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ การทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
ฝึกปฏิบัติกวาดบ้าน  ล้างจาน   จัดวางเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร 
เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล้า  เพาะชำใบต้นมรกต เพาะชำพลูด่าง ไม้ประดับสวยงาม   การทำของเล่นจาก
วัสดุธรรมชาติ  

  ทำของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มี
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทป
เลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานท่ี
มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern 
Economic Corridor)  และนำความรู้ ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                            เวลา 4๐ ชั่วโมง 
 

สามารถอธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน  การทำความสะอาดรองเท้า  การปัด  กวาด เช็ด  ถู  บ้านเรือน  การกรอกน้ำใส่ขวด    การทำความ
สะอาดห้องเรียน  การเลือกใช้เส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการเนา  การประกอบอาหาร  การเก็บรักษา
อาหาร  ทำเครื่องด่ืมจากน้ำผลไม้   การปลูกผักบุ้งจีนในภาชนะ  การบำรุงรักษาของเล่น  และซ่อมแซมของใช้
ส่วนตัว  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ   

ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน  
กรอกน้ำใส่ขวด  ทำความสะอาดห้องเรียน  เลือกใช้เส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้า ประกอบอาหาร  เก็บรักษา
อาหาร  ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์กล่องใส่
ดินสอ การประดิษฐ์ท่ีใส่ช้อน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการทำงานโดยใช้หลักการ
วิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)     มีทักษะ
ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube,   Facebook, Google Classroom,   
Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน เพื่อ
รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor)  และนำความรู้ ท่ี
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ท่ี
เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 

 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๔๒๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                            เวลา 8๐ ชั่วโมง 

สามารถอธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋า
นักเรียน  การจัดตู้เส้ือผ้า  การขจัดรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า  การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  การประกอบอาหาร
และเครื่องด่ืม  การซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและเครื่องใช้  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและ
กระดาษ  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ดอกมะลิ  ดอกดาวเรือง   ล้ินมังกร บอนสี  
กระบองเพชร  อธิบายเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การทำไข่เค็ม  
แปรรูปอาหารจากกล้วย   ซึ่งเป็นอาชีพท่ีรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคหรือ EEC
ตะวันออก     

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  จัดโต๊ะเขียนหนังสือ  จัดกระเป๋านักเรียน  จัดตู้เส้ือผ้า ขจัดรอย
เป้ือนบนเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการด้น  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือและ
เครื่องใช้  ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ  จัดเก็บเอกสารส่วนตัว  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  และ
การแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการ
ทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 
21 มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และ
นำความรู้ ท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม ท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง 2.๑ ป๔/๑ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๔๒๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               เวลา 8๐ ช่ัวโมง 

  สามารถอธิบายเหตุผลในการจัดห้องครัว  การจัดตู้อาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร  การจัดตู้เย็น  การทำ
ความสะอาดห้องน้าและห้องส้วม  การซักเส้ือผ้า  การตากเส้ือผ้า  การเก็บเส้ือผ้า  การพับเส้ือผ้า การรีด
เส้ือผ้า การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอย การเย็บเครื่อง  การเลือกซื้ออาหาร และเครื่องด่ืมการทำน้ำสมุนไพร  
การทำน้ำถัว 5 สี  การปลูกพืชในแปลงพริก  มะเขือเทศ    การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การทำบัญชี
ครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารสำคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม 
การประดิษฐ์ของใช้เหรียญโปรยทานจากริบบ้ิน   ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 

 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว  จัดตู้อาหาร  จัดโต๊ะอาหาร  จัดตู้เย็น  ทำความสะอาดห้องน้ำ  และห้องส้วม  
ซักเส้ือผ้า  ตากเส้ือผ้า  เก็บเส้ือผ้า  พับเส้ือผ้า  รีดเส้ือผ้า  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการสอยเย็บ เลือกซื้ออาหาร
และเครื่องด่ืมการทำน้ำสมุนไพร  การทำน้ำถัว 5 สี ปลูกพืชในแปลงพริก  มะเขือเทศ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ของ
ใช้ในบ้าน ทำบัญชีครัวเรือน  จัดเก็บเอกสารสำคัญ  ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและ
ส่วนรวม  ประดิษฐ์ของใช้เหรียญโปรยทานจากริบบิ้น  ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น สำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆและระบุความแตกต่างของอาชีพ   ในชุมชนและอาชีพท่ีรองรับ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค  หรือ EECตะวันออก  ใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน  การจัดการ
กระบวนการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้   กระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการ
คำนวณ Coding  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรยีนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เกิดเจตคติ ท่ีดีต่อการ
ทำงานเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) มีมารยาท
ในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  มีความประณีตในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย  ตลอดจนนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ง 2.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 



๔๒๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                            เวลา 8๐ ชั่วโมง 

สามารถอภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะ                
และการชุน  การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การเตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมนมเย็นสมุนไพร 
การถนอมอาหาร  การทำเช่ือมมะยม  การทำสัปปะรดลอยแก้ว  การทำมะม่วงแช่อิ่ม  การแปรรูปอาหาร  
การทำคุกกี้ธัญพืช  การทำคาราเมลคอร์นเฟล็ก 

การให้สมาชิกในครอบครัว  การเล้ียงปลาสวยงาม  การติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน  การสร้างของ
ใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนท่ีความคิดและทักษะการสร้าง
ช้ินงาน  การวางแผนในการเลือกอาชีพท่ีรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern 
Economic Corridor)   การระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  ซ่อมแซมเส้ือผ้าด้วยการปะและการชุน  จัดอาหาร ให้สมาชิก
ในครอบครัว  เตรียมประกอบอาหารและเครื่องด่ืมนมเย็นสมุนไพร การถนอมอาหาร  การทำเช่ือมมะยม การ
ทำสัปปะรดลอยแก้ว  การทำมะม่วงแช่อิ่ม  การแปรรูปอาหาร  การทำคุกกี้ธัญพืช  การทำคาราเมลคอร์น
เฟล็ก   เล้ียงปลาสวยงาม  ติดต้ัง  ประกอบของใช้ในบ้าน สร้างของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือ
เพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนท่ีความคิด  และทักษะการสร้างช้ินงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  
ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  
ทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีสอดคล้องกับ Eastern Economic 
Corridor หรือ EEC เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ระบุความรู้ความสามารถ  
และคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ กระบวนการทำงานโดยใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, Youtube, Facebook มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มคีวามทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น เกิดเจตคติท่ีดี มีทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
ทำงาน ต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวบนพื้นฐานแบบพอเพียงบนความเป็น
ไทย  ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ง 2.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 

 
 



๔๒๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

 ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑                           กลุ่มสาระการงานอาชีพ             
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่  ๑              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
สามารถทำงานในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีและการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว ความสำคัญ ประโยชน์ของการทำงานบ้าน หลักการและวิธีการ การทำความสะอาดบ้านและ
บริเวณบ้านการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ในบ้าน ซ่อมแซม ดัดแปลงซักรีด เก็บรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายการ
เลือกบริโภคอาหาร เครื่องด่ืม การประกอบอาหาร การทำน้ำพริกเครื่องเคียง การถนอมอาหาร  การตากแห้ง  
การกวน  จัดการผลิต  การเตรียมประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารและเครื่องด่ืมน้ำผลไม้ปั่น   

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีและการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว ความสำคัญ 
ประโยชน์ของการทำงานบ้าน หลักการและวิธีการ การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านการจัดตกแต่งห้อง
ต่าง ๆ ในบ้าน ซ่อมแซม ดัดแปลงซักรีด เก็บรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายการเลือกบริโภคอาหาร เครื่องด่ืม 
การประกอบอาหาร การทำน้ำพริกเครื่องเคียง  การถนอมอาหาร การตากแห้ง  การกวน จัดการผลิต  การ
เตรียมประกอบ จัดตกแต่งและบริการอาหารและเครื่องด่ืมน้ำผลไม้ปั่น โดยใช้กระบวนการทำงาน เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้ันตอนการทำงาน กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  การแก้ปัญหาในการทำงาน   ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรยีนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 มีทักษะในการนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขาย
ผ่าน Facebook , Instagram , Line 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญ
ของการสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  มเีจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด  อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
ง ๒.๑      ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 
 
 



๔๓๐ 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 
ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๒                      กลุ่มสาระการงานอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  ๒           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา สังเกต ฝึกฝน ขั้นตอนการทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำ 
การจัดสวนในภาชนะ การจัดสวนถาดแห้ง  การจัดสวนถาดชื้น  การดูแลการรักษาและการตกแต่งสวน การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

ฝึกการทำงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธ์พืช
ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำ การจัดสวนในภาชนนะ การจัดสวนถาดแห้ง  การจัดสวนถาดชื้น  การดูแลการ
รักษาและการตกแต่งสวน การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื ่องมือเครื ่อ งใช้  โดยใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถทำงานตามลำดับข้ันตอนท่ีวางแผน  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น  LINE, 
Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน 
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการ
วิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)    

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   ค่านิยม
มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ท่ีเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญของการ
สร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  มี
เจตคติที ่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  
อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
ง ๒.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓    
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 



๔๓๑ 

 
 

 
คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                  กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๑  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เป็นการทำงานท่ีจำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น หน้าท่ีบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในตรองครัว การจัดตกแต่งบ้านการตกแต่ง 
ซ่อมแซมเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย การเตรียม การประกอบ ตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม 

การทำสลัดผลไม้   การทำสลัดผัก    การทำวุ้นแฟนซีผลไม้  การทำน้ำผลไม้ น้ำผัก  การประดิษฐ์ของ
ใช้ท่ีเป็นเศษวัสดุ งานช่างการประดิษฐ์ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์  เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้า
สู่อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น ในการประกอบอาชีพ 

ฝึกการทำงานหน้าท่ีบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในตรองครัว การจัดตกแต่งบ้านการตกแต่ง 
ซ่อมแซมเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย การเตรียม การประกอบ ตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม การทำสลัดผลไม้   
การทำสลัดผัก    การทำวุ้นแฟนซีผลไม้  การทำน้ำผลไม้ น้ำผัก  การประดิษฐ์ของใช้ท่ีเป็นเศษวัสดุ   งานช่าง
การประดิษฐ์ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ทำงานอย่างมีกระบวนการตามข้ันตอน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ใน
การดำรงชีวิตและทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 
(Accountability) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขาย
ผ่าน Facebook , Instagram , Line 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญ
ของการสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  มีเจตคติที ่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์  
ประหยัด  อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
ง ๒.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/3 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 



๔๓๒ 

 
 

 
คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 ง ๒๒๑๐๔  การงานอาชีพ ๔                กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่  ๒   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา วิเคราะห์ปฏิบัติเกี ่ยวกับการแสวงหาความรู้ เพื ่อพัฒนาการทำงาน กระบวนการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การจัดการ กระบวนการทำงานการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีขั้นตอน ใน
การทำงาน งานเกษตรแบบพอเพียง การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุจากธรรมชาติ
การประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึก  งานธุรกิจ การติดต่อสื่อสารการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษา
ตลาดแรงงาน สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน ในท้องถิ่นของตนเอง  การประกาศรับสมัครงาน ในสื่อโซเชยีล 
ความรู้ความสามารถของตนเองผลตอบแทน  

ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา ในการทำงาน มุ่งมั่นแสวงหาความรู้  มุ่งมั่น
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงานที่ดีมีเจตคติที่ดี การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการ
ทำงาน การจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ มี
จิตสำนึกในการทำงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณ  สังเกต ฝึกฝน อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของ
เครื่องใช้ท่ีต้องอาศัยความรู้จากกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการแก้ปัญหาสนองความต้องการในงาน
ที่ผลิต   ที่ใช้ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม และใช้กระบวนการเลือกอาชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์อาชีพ เพื่อการเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพ  การหางาน  การเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ๔ ลักษณะ ความคิดริเริ่ม  
ความคล่องแคล่วในการคิด  ความยืดหยุ ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ   การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการ
วิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  
นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน Facebook , Instagram , 
Line 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการทำงานกระบวนการทำงานการจัดการอย่างมีระบบ 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   
ค่านิยมมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาอาชีพ  มีความประหยัด เห็นความสำคัญ
ของการสร้างอาชีพ แนวทางในการเลือกอาชีพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  มีเจตคติที ่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีลักษณะนิสัยในการทำงานด้วยความเสียสละ  ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด  อดทน รับผิดชอบ ยุติธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง ๑.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓    
ง ๒.๑      ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/3 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 

 



๔๓๓ 

 
 

 
คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 

 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕              กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๑ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 

สามารถศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเกี ่ยวกับขั ้นตอนการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ  มี
ความสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน  เป็นกระบวนการทำงานที่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น 
การซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า อย่างประณีต การใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  พร้อมทั้งการ
เตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ อาหารสี่ภาค  อาหารน้ำพริกผักเครื่องเคียง   พร้อมทั้งการประดิษฐ์
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที ่มีอยู่ในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้   บรรจุภัณฑ์ชะลอม
ประยุกต์   ถุงผ้าแบบหูรูด   การจัดการ การจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่น   สามารถจัดระบบงานและ
ระบบคน เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกการทำงานการซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า  การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ อาหารสี่ภาค  
อาหารน้ำพริกผักเครื่องเคียง    การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  บรรจุภัณฑ์กล่อง
กระดาษแข็งพับได้   บรรจุภัณฑ์ชะลอมประยุกต์   ถุงผ้าแบบหูรูด   การประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุท่ีมีอยู่
ในโรงเรียนและในท้องถิ่น   โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตาม
ขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ออนไลน์แอพพลิเคชั ่น LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื ่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางท่ีสร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขาย
ผ่าน Facebook , Instagram , Line 
  เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพการเตรียมตัวเข้าสู ่อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานที ่จำเป็น ในการประกอบอาชีพ   ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดำรงชีวิตและทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความร ับผ ิดชอบเช ื ่อถ ือได ้  (Accountability) ภาวะผ ู ้นำและความร ับผ ิดชอบ 
(Responsibility)   นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
ง ๑.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒  ม.๓/๓    
ง ๒.๑  ม.๓/๑     
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
 



๔๓๔ 

 
 

 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

 ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖               กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่  ๒  เวลา ๔๐  ช่ัวโมง  จำนวน  ๑.๐   หน่วยกิต 
   

สามารถศึกษา   สังเกต  ฝึกฝน วิเคราะห์การปฏิบัติเกี ่ยวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และสามารรถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และอภิปราย
เกี่ยวกับการสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้การประดิษฐ์กระป๋าจากแผ่นเฟรม งานช่าง
พื้นฐาน   การขยายพันธ์พืชผักสวนครัว  เครื่องดื่มสุขภาพม๊อคเทล   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
งานธุรกิจเพื่อชีวิต 

ฝึกการแก้ปัญหาในความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์งานช่าง ความ
ปลอดภัยในการทำงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน  ทักษะงานช่าง การวางแผนปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์
กระป๋าจากแผ่นเฟรม งานช่างพื้นฐาน การขยายพันธ์พืชผักสวนครัว เครื่องด่ืมสุขภาพม๊อคเทล    

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน นำมาปฏิบัติให้เกิดเป็น
ชิ้นงาน อย่างมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21       มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
แอพพลิเคชั่น LINE, Youtube, Facebook   มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดการ
เรียนรู้ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ   Coding  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)   เพื่อออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์  นำระบบการใช้ Social Network ในทางที่สร้างสรรค์ด้วยการนำสินค้ามาขายผ่าน 
Facebook , Instagram , Line 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพการเตรียมตัวเข้าสู ่อาชีพ และมีทักษะพื้นฐานที ่จำเป็น ในการประกอบอาชีพ   ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการดำรงชีวิตและทำงาน   ความยืดหยุ่นและการปรับตัว    
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความร ับผ ิดชอบเช ื ่อถ ือได ้  (Accountability) ภาวะผ ู ้นำและความร ับผ ิดชอบ 
(Responsibility)   นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 
 
ง ๑.๑    ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/3 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 



๔๓๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชารายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                     เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 

ทัศนศิลป์ บอก  อธิบาย  บรรยาย วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว ในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินนำมัน ดินสอสี พู่กัน 
กระดาษ สีเทียน สีนํ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองการใช้สีนํ้าโปสเตอร์ สีเทียน สีจากธรรมชาติ ท่ีมีในท้องถิ่น การวาดภาพ
ระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง การระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  
กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยู
ทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

ดนตรี บอก อธิบาย บรรยาย  วิเคราะห์ แยกแยะ การกําเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของ
จังหวะ การท่องบทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ  การเข้าร่วมปฏิบัติ กิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง การบอกเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น การเล่า การระบุท่ีมาของบท
เพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหา
ความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน 

นาฏศิลป์ ปฏิบัติการเลียนแบบการเคล่ือนไหว ลักษณะต่างๆ  ของธรรมชาติ คน สัตว์ ส่ิงของ  แสดงท่าทางง่าย ๆ  โดย
ใช้ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมท่ีดี การระบุ การบอก  การอธิบาย  การละเล่นของ
เด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์  การเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย การช่ืนชมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล มี
ความสามารถในการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยี  ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และ
หนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน      
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน      
 
ศ ๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕      
ศ ๑.๒ ป.๑/๑       
ศ ๒.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕      
ศ ๒.๒ ป.๑/๑ , ป.๑/๒      
ศ ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓      
ศ ๓.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒   
รวม  ๑๘  ตัวชี้วัด 



๔๓๗ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา             เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  

 บอก  อธิบาย รูปร่าง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทัศนธาตุและงานทัศนศิลป์ เรื่องเส้น 
สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งานวาด งานปั้นและงาน
พิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคล่ือนไหว การฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 
การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ   เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ
ตนเองและเพื่อนบ้าน  การบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจำวัน การอภิปรายเกี่ยวกับ
งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้  

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
ดนตรี 

จำแนก  อธิบาย แหล่งกําเนิดของเสียงท่ีได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงต่ํา - ดังเบา ยาวส้ัน  
ของดนตรี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีก่อกําเนิดเสียงท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ความ
เกี่ยวข้องของเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน การเคาะจังหวะหรือการเคล่ือนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเพลง การร้องเพลงง่าย ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลจากส่ือ ICT ท่ี
ทันสมัย และการบันทึกข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร  และเห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 
นาฏศิลป์  

บอก อธิบาย ความหมายและความสำคัญของเพลง และร้องเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์
ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ  ระบุมารยาทในการชมการแสดง การเล่น  
การละเล่น  ปฏิบัติการเคล่ือนไหวขณะอยู่กับท่ีและการเคล่ือนท่ีอย่างมีรูปแบบ การเคล่ือนไหวท่ีสะท้อน
อารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อส่ือความหมายแทนคำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นใน
โอกาสพิเศษ การละเล่นพื้นบ้าน การเช่ือมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย การระบุส่ิงท่ีช่ืน
ชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน  
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  
ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูลและเห็นคุณค่าของ
การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 



๔๓๘ 

 
 
ศ  ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖ , ป.๒/๗ , ป.๒/๘      
ศ ๑.๒ ป.๒/๑ ,ป.๒/๒     
ศ ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕     
ศ ๒.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
ศ  ๓.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕     
ศ ๓.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓  
 
รวม   ๒๕   ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๙ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                     เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์ 

บอก  อธิบาย บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ อุปกรณ์
ท่ีใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเน้นถึง
เทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์  การจำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดย
เน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น การวาด
ภาพ การระบายสีส่ิงของรอบตัว การถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี และพื้นผิว   การระบุส่ิงท่ีช่ืนชมและส่ิงท่ีควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การระบุ และการ
จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุท่ีเน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ การบรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในงานการ
ออกแบบส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในบ้านและโรงเรียน  การเล่าถึงท่ีมาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
ดนตรี  
          บอก    อธิบาย บรรยาย และระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ท่ีเห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน 
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจังหวะเคาะ  การบอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน การ
ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคล่ือนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงท่ีฟัง การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น การนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสาร  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
 
 
 



๔๔๐ 

 
 
นาฏศิลป์  

  ปฏิบัติการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง  รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์ สถานการณ์ส้ัน ๆ 
สถานการณ์ท่ีกําหนด   แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีของผู้
แสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์
ในชีวิตประจำวัน   การเล่าการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเห็นในท้องถิ่น การระบุส่ิงท่ีเป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์  
  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
           ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความใน
การแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน   
 
ศ  ๑.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗ , ป.๓/๘ , ป.๓/๙ , ป.๓/๑๐   
ศ ๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒      
ศ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗  
ศ ๒.๒ ป.๓/๑ ,   ป.๓/๒     
ศ  ๓.๑ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕   
ศ ๓.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓  
 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔๑ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ  ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

คำอธิบายรายวิชา                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  
  บอก  อธิบาย  บรรยาย เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และงาน
ทัศนศิลป์   ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การ
อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นท่ีมีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น จำแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นท่ีว่าง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์
ภาพ งานวาดภาพระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงาใน
ภาพ และงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 
ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์  

 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ นำเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม อภิปราย 
เปรียบเทียบผลงาน เพื่อนำความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำแนกรวมทั้งระบุ อภิปราย
งานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและสากล 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
ดนตรี   

บอก  บรรยาย  อธิบายโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีขึ้นลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงท่ีฟัง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยท่ี
สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับตนเอง บอกความหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรี โครงสร้างโน้ตเพลงไทย ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ระบุว่า
ดนตรีสามารถใช้ในการส่ือเรื่องราว บอกแหล่งท่ีมาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ความสำคัญในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ท่ีสะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสในการบรรเลงดนตรี เพื่อนำ
ความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
         นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
นาฏศิลป์   
  ปฏิบัติกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการละครโดยใช้ทักษะพื้นฐาน เพื่อส่ือความหมาย อารมณ์ หลักและ
วิธีการปฏิบัติ การเคล่ือนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ รำวง



๔๔๒ 

 
 
มาตรฐาน ระบำ เล่าส่ิงท่ีช่ืนชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ายทอดเรื่องราว 
อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์  

ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทาง
หรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงท่ีมา
จากวัฒนธรรมอืน่ เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอก
ถึงค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ศ ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘, ป.๔/๙  
ศ ๑.๒ ป.๔/๑,ป.๔/๒    
ศ ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗  
ศ ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒     
ศ ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕     
ศ ๓.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป๔/๔ 
 
รวม  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๓ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ  ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๕                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  

บอก อธิบาย บรรยาย เกี่ยวกับ ตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดล้อม และสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ส่ือความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการท่ีต่างกัน ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ  จากแหล่งการเรียนรู้
หรือนิทรรศการ แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของ
คนในสังคม สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ 
ศิลปะ และการจัดวางตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในภาพ  

เลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
อภิปราย เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากลและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
ดนตรี   

บอก  อธิบาย บรรยายและแสดง จังหวะ ทำนอง องค์ประกอบดนตรีในเพลงท่ีใช้ในการส่ืออารมณ์ 
จำแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรี ท่ีอยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย 
ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลท่ีเหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดย
ใช้ประโยคเพลงแบบถามตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตาม
จินตนาการ  

ปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อส่ือความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจและเห็นคุณค่า 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อนำไปสร้างสรรค์ระหว่าง
ดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
นาฏศิลป์   
 บอก อธิบาย บรรยาย ความรู้พื้นฐานทางนาฏศิลป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิลป์ การ
ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด  องค์ประกอบของละคร บอกท่ีมาของการแสดง
นาฏศิลป์ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการชมการแสดง  

แสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์ ทางนาฏศิลป์ ละครสร้างสรรค์ การแสดงออก การถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อ
นำความรู้และหลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวัน
สัมพันธ์กับการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล 



๔๔๔ 

 
 

นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 
ศ ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗    
ศ ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗    
ศ ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖     
ศ ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 
รวม  ๒๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๕ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๑๖๑๐๑  ศิลปะ ๖             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

คำอธิบายรายวิชา                                                                    เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง 
 
ทัศนศิลป์  

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อส่ือความคิด ความหมาย ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรงข้าม แสงเงา 
น้ำหนักงานปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการ
จัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ บทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลต่องาน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์งาน กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
ดนตรี   

บอก อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงท่ีฟังและศัพท์สังคีต จำแนก
ประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่องดนตรีและเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ต
สากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรท่ีีมาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย จำแนกดนตรีท่ีมาจากยุคสมัยท่ีต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีใน
ท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี  

ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำความรู้และ
หลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
           นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
นาฏศิลป์   
 ปฏิบัติ แสดงท่าทางภาษาท่า นาฏยศัพท์ นาฏศิลป์เบื้องต้น มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ  แสดงออก
อย่างอิสระในการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และ
ละครสร้างสรรค์  แต่งเรื่องราว จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน การ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทาง
นาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญพร้อมท้ังระบุ 
 
 



๔๔๖ 

 
 
ชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญพร้อมท้ังระบุ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการถ่ายทอดลีลา 
อารมณ์ ส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการแสดงหรือการชมการ
แสดงนาฏศิลป์และละคร 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          นักเรียนใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียนออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน 
บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   
  
ศ ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗     
ศ ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖      
ศ ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ศ ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖       
ศ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 
รวม  ๒๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๗ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๑๑๐๑     ทัศนศิลป์ - ดนตรี ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
ทัศนศิลป์ ๑               
 บอก  อธิบาย บรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ   หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน
และความสมดุล  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น ๓ มิติ  รวบรวมงานปั้นหรือส่ือผสมมา
สร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน และการส่ือถึงเรื่องราวของงานการออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล  ประเมินงานทัศนศิลป์และวิธีการ
ปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดให้   ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของ
ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   งานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลงานสร้างสรรค์ 
ทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลท่ีเป็นผลงานของตนเอง 
            ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ความสามารถในการส่ือสาร  การส่ือความคิดจินตนาการและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถเรียนรู้จากส่ือICT และสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้
ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นของตนเอง 
            ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (E-Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงาน
นำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google 
Form  , Google Sites , Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,    
ศ ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓,ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖,ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙   
ศ ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 
รวม    ๑๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๘ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๑๑๐๒    ทัศนศิลป์- นาฏศิลป์ ๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
คำอธิบายรายวิชา                                                                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
  
ดนตรี 
  บอก  อธิบาย วิเคราะห์โน้ตไทย และโน้ตสากล   เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมา
จากวัฒนธรรมท่ีต่างกัน   ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงท่ีหลากหลาย
รูปแบบ    จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณ์
ของบทเพลงท่ีมีความเร็วของจังหวะและความดัง - เบา แตกต่างกัน    เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการฟัง
ดนตรีแต่ละประเภท  นำเสนอตัวอย่างเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลักษณะเด่นท่ีทำให้งานนั้นน่าช่ืนชม   
การใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง     การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่าง
ระมัดระวงัและรับผิดชอบ  บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสังคมไทย และความหลากหลาย
ขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกนั 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT  ใช้ส่ือ ICT ท่ีทันสมัย เช่นบทเรียน
ออนไลน์ DLTV  ยูทูป  เฟสบุ๊ค ไลน์และหนังสือเรียน บทความในการแสวงหาความรู้ ค้นหาและสืบค้นข้อมูล 
โดยใช้ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศักยภาพของผู้เรียน  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์
บทเพลงดนตรีของตนเอง และใช้การดำเนินชีวิตประจำวัน   
นาฏศิลป ์
 บอก อธิบาย วิเคราะห์อิทธิพลของนักแสดงช่ือดังท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม  
ปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครท่ีใช้ในการแสดง  การแสดงนาฏศิลป์และละครใน
รูปแบบง่าย ๆ การทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง   การใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ท่ีกำหนดให้ในการ
พิจารณาคุณภาพการแสดงท่ีชมโดยเน้นเรื่องการใช้เสียง  การแสดงท่า  และการเคล่ือนไหว ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์  นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย    และละครพื้นบ้านและประเภทของละครไทย
ในแต่ละยุคสมัย 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ี
เรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทละคร การแสดงของตนเอง  
และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช ้Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์ม
ออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive          
 
 



๔๔๙ 

 
 
และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ศ ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕     
ศ ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒,   
 
รวม   ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๐ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๒๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา                                                                      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
ทัศนศิลป์ ๒           
  บอก อธิบาย  บรรยาย วิเคราะห์ ทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์   ความเหมือน
และความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน   การวาดภาพด้วยเทคนิคท่ี
หลากหลายในการส่ือความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ    การสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งาน
ทัศนศิลป์และนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน    วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร    
วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนำเสนอตัวอย่างประกอบ   ระบุเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง 
 ๆท่ีสะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน  การเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึง

แนวคิดและเนื้อหาของงานและเปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทยและ
สากล 
 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำและสามารถเรียนรู้จากส่ือ 
ICT ท่ีทันสมัยและสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นของตนเอง ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
           ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช ้Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์ม
ออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive และนำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗ 
ศ ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗ 
ศ ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒ 
รวม     ๑๖    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๑ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๒๑๐2  ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
ดนตรี 
 บอก  อธิบาย บรรยายและเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน  โน้ตไทย
และโน้ตสากลท่ีมีเครื่องหมายแปลงเสียง  ปัจจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี 
ร้องเพลง  ปฏิบัติเล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง  อารมณ์ของเพลงและความรู้สึกท่ีมีต่อบทเพลงท่ีฟัง 
ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ   ระบุงานอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง  บอก อธิบายบทบาทและอิทธิพลของดนตรใีนวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย 

 ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้
จากส่ือดิจิทัล ICT ท่ีทันสมัย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีของตนเอง 
และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
นาฏศิลป ์

 นำศิลปะแขนงอื่น ๆ มาบูรณาการกับการแสดง  สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้หลักและวิธีการ
องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร  วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่นโดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครท่ีเหมาะสม เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ  การแสดง
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย ละครพื้นบ้าน   หรือมหรสพอื่นท่ีเคยนิยมกันในอดีต และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมท่ีมีผลต่อเนื้อหาของละครโดยมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ี
เรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ บทละคร การ
แสดงของตนเอง และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช ้Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์ม
ออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
 
 
 
 



๔๕๒ 

 
 
นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓  
ศ ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕   
ศ ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓         
         
รวม    ๑๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๓ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๓๑๐1  ทัศนศิลป์ – ดนตรี ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                                                                     เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
  
ทัศนศิลป์ ๓            
 มีผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   เทคนิค วิธีการ  
ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ โดยใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองให้มีคุณภาพ  อย่างน้อย ๓ ประเภท  การผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลักการออกแบบ     สร้างงานทัศนศิลป์ท้ัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ    
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   รูปแบบ 
เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย   งานทัศนศิลป์และทักษะท่ีจำเป็นในการประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้จากผลงานของตนเอง   เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัด
นิทรรศการ  งานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม   และเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์
ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
และสามารถเรียนรู้จากส่ือICT และสร้างช้ินงานจากองค์ความรู้ท่ีได้รับ นำมาสร้างผลงานทัศนศิลป์เป็นผลงาน
ของตนเองเผยแพร่สู่สาธารณชน   เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบอาชึพได้ตามความเหมาะสม 
          ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-
Learning) โดยใช ้Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสารงานนำเสนอ  แบบฟอร์ม
ออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google Form  , Google Sites , 
Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive 
นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘ ม.๓/๙, ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑   
ศ ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗ 
ศ ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒ 
รวม    ๒๐    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



๔๕๔ 

 
 

รายวิชาศิลปะ 
ศ ๒๓๑๐2  ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ ๖   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
คำอธิบายรายวิชา                                                                       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  
 
ดนตรี  
           เล่นดนตรีเด่ียวและรวมวง แต่งเพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ  การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการ
สร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง   ความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น      อิทธิพลของดนตรี
ท่ีมีต่อบุคคลและสังคม    นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีท่ีเหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น
ในกลุ่มศิลปะ วิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย และลักษณะเด่นท่ีทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ   
วิเคราะหอ์งค์ประกอบท่ีใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น  เทคนิคและการแสดงออกในการร้องเพลง  แต่ง
เพลงส้ัน ๆ จังหวะง่าย ๆ   
          ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล   
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการส่ือสารตลอดจนนำความรู้และหลักการทางดนตรีท่ีเรียนรู้
จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสามารถสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีของตนเอง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบ
อาชึพได้ตามความเหมาะสม 
นาฏศิลป ์
  บอก อธิบาย บรรยาย วิเคราะห์โครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร นาฏยศัพท์หรือศัพท์
ทางการละครท่ีเหมาะสม  บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการ
แสดง   การใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง  ประดิษฐ์ท่ารำของตนเอง  การแปลความและการ
ส่ือสารผ่านการแสดง การวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้เรื่อง
องค์ประกอบนาฏศิลป์  การแสดงในบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ   การเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงท่ี
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   การออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ    ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์นาฏศิลป์  
              ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล ตลอดจนนำความรู้และหลักการทางนาฏศิลป์ท่ีเรียนรู้จากส่ือดิจิทัล ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยสามารถสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ บทละคร การแสดงของตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการส่ือสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
             ใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (E-Learning) โดยใช้ Google Apps for Education สามารถสร้างงานเอกสาร 
 
 
 
 



๔๕๕ 

 
 
งานนำเสนอ  แบบฟอร์มออนไลน์ ได้จาก Google Docs , Google Sheets , Google Slides ,   Google 
Form  , Google Sites , Google Classroom  ,Google Docs  ,  Google Drive  
นำเสนองานผ่าน Powerpoint ,Zoom มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ    
 
ศ ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒   
ศ ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗   
ศ ๓.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
รวม     ๑๒     ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนสุขศึกษา  

และพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๗ 

 
 

คำอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 รู้หน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ป้องกันดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย พัฒนาการด้านร่างกาย  
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)   
มีสุขนิสัยท่ีดีตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ จุดดี จุดด้อย ระมัดระวังอุบัติเหตุการณ์ใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด ออก
กำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี เช่น เดิน วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่ราว กล้ิงตัว ม้วนตัว ลอด เป็นต้น 
ระเบียบแถว เคล่ือนไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะและเพลง ออกกำลังกาย เล่นเกม การละเล่นของเด็กไทย เล่น
เกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด กายบริหาร สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วม
กิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตาม
กฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ 
เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 

 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ป. ๑/๑, ป.๑/๒   
พ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป. ๑/๓   
พ ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒   

          พ ๓.๒ ป. ๑/๑, ป.๑/๒  
พ ๔.๑ ป. ๑/๑,ป. ๑/๒, ป. ๑/๓   
พ ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓   

รวมทั้งสิ้น  ๑๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๔๕๘ 

 
 

อธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                                                   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รู้หน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ป้องกันดูแลและรักษาความสะอาดอวัยวะของร่างกายพัฒนาการ 
ทางกายและจิตใจ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตน ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีสุขนิสัยท่ีดีตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  จุดดีจุดด้อย  
ระมัดระวงัการเจ็บป่วย  สาเหตุ  วิธีป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก  การใช้ยาสามัญประจำบ้าน  โทษของ 
สารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว  ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนของส่ิงของหรือสถานท่ีท่ีเป็น
อันตราย สาเหตุ อันตรายและการป้องกันอัคคีภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติตนในการสร้างเสริม
สุขภาพ   

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ 
จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และ
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ขว้าง กล้ิง ตี เหวี่ยง ปา โยน เดิน 
วิ่ง กระโดด ปีน ห้อยโหน ไต่ราว ทรงตัว ระเบียบแถว เคล่ือนไหวร่างกายประกอบจังหวะและเพลง เช่น ซอย
เท้าอยู่กับท่ี เดินซอยเท้า กายบริหารประกอบจังหวัดและเพลง เป็นต้น เล่นเกมและกีฬา การละเล่นของ
เด็กไทย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เล่นเกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหา
ความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีระเบียบ วินัย เคารพสิทธิ กฎ และกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 
มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
มีความมั่นใจ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม   
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป. ๒/๓  
พ ๒.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔  
พ ๓.๑ ป. ๒/๑,ป. ๒/๒  
พ ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒   
พ ๔.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕  
พ ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒./๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕   

รวมทั้งสิ้น   ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 



๔๕๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกาย  เกณฑ์มาตรฐานของการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต   ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19)  เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และยาสามัญประจำบ้าน มีสุขนิสัยท่ีดีตาม สุขบัญญัติ
แห่งชาติ รู้จักตนเองและธรรมชาติของตนเอง ระมัดระวังการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ โรคติดต่อในท้องถิ่น 
อุบัติเหตุ การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับ
ความขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พึ่งตนเองและมีวิสัยทัศน์ในการดูแลสุขภาพและการดำเนิน
ชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพในท้องถิ่น ภูมิใจในการส่งเสริมสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย พร้อมด้วยการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT  
มีส่ือเช่น Youtube  นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21และ
สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมประกอบจังหวะและเพลง เกม
เบ็ดเตล็ด เกมนำไปสู่กีฬา ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬา กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย 
เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ โดย
การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย 
และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
ตัวชี้วัด  

พ ๑.๑ ป. ๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓  
พ ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป. ๓/๓   
พ ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ 

         พ ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒   
พ ๔.๑ ป.๓/๑, ป. ๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป. ๓/๕  
พ ๕.๑ ป. ๓/๑,ป. ๓/๒, ป. ๓/๓   

รวมทั้งสิ้น  ๑๘  ตัวชี้วัด 
    



๔๖๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโต  การป้องกันดูแลรักษา พัฒนาการด้านต่าง ๆ  
ของร่างกายช่วงอายุ ๙ - ๑๒ ปี  ความสำคัญของกล้ามเนื้อ  กระดูก  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย  ปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
สุขอนามัยทางเพศ ระมัดระวังอุบัติเหตุ การใช้ยา  การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่น  การใช้ยา
ผิด  สารเคมี  ผลเสียของการสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  และป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เลือกออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับความ
ขัดแย้ง ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์ มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พรอ้มด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT มี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย เช่น ส่ือYoutube ,Google นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรม
ประกอบจังหวะและเพลง เกมนำไปสู่กีฬา ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมนันทนาการ กาย
บริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต 
ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  
โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย 
และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ 
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม  
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ป.๔/๑,ป. ๔/๒,ป. ๔/๓  
พ ๒.๑ ป.๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓  
พ  ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป. ๔/๓, ป. ๔/๔   
พ ๓.๒ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒   
พ ๔.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓, ป.๔/๔   
พ ๕.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, ป. ๔/๓         

รวมทั้งสิ้น  ๑๙ ตัวชี้วัด    
 



๔๖๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๕             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
                 คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
เกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับระบบต่าง ๆในร่างกายท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต   วิธีป้องกัน
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ เลือกบริโภคอาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยและกลุ่มบุคคลต่าง 
ๆ สุขอนามัยทางเพศโรคท่ีพบบ่อยในชีวิตประจำวันและการป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19)   และภัยธรรมชาติ  ระมัดระวังอุบัติเหตุ  
การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ  หลีกเล่ียงปัญหาการต้ังครรภ์ เลือกออก
กำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริมสุขภาพมีทักษะการ
ดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง ความเครียด และ
ปัญหาทางอารมณ์ พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google 
นำไปสู่การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  
และสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมเข้าจังหวะ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน 
กีฬาไทย กีฬาสากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด 
ออกกำลังกาย สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  โดยการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วม
กิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตาม
กฎ กติกา อย่างมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ 
เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ป.๕/๑, ป. ๕/๒   
พ ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓   
พ  ๓.๑  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓,ป. ๕/๔, ป. ๕/๕, ป. ๕/๖  
พ ๓.๒ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  
พ ๔.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒ , ป. ๕/๓,  ป. ๕/๔, ป. ๕/๕  
พ ๕.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ป. ๕/๕   

รวมทั้งสิ้น   ๒๕  ตัวชี้วัด 
    
 
 
 



๔๖๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๖               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖                                                     เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 
รายวิชา สุขศึกษา เวลา ๔๐ ช่ัวโมง / ปี   ๑  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

หาคำตอบ อธิบาย แลกเปล่ียนข้อมูล คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตน และผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพบนพื้นฐานความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีการ
ทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การป้องกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ  ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19)  โรคติดต่อสำคัญท่ีระบาดในปัจจุบัน  
ภัยธรรมชาติ  การใช้ยาผิด สารพิษ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และหลีกเล่ียงปัญหาการ
ต้ังครรภ์ เลือกออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดแนวปฏิบัติของตนในการสร้างเสริม
สุขภาพ  มีทักษะการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีสุขบัญญัติท่ีดี มีจิตสำนึกในการดูแล และรับผิดชอบต่อสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ จัดการกับความขัดแย้ง 
ความเครียด และปัญหาทางอารมณ์  
มีการแสวงหา เลือก และใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียน
ออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และสามารถ
เคล่ือนไหวร่างกาย ขณะอยู่กับท่ีเคล่ือนท่ี ระเบียบแถว กิจกรรมเข้าจังหวะ ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน กีฬาไทย กีฬา
สากล กีฬายอดนิยม กิจกรรมนันทนาการ กายบริหาร การละเล่นของเด็กไทย เกมแบบผลัด ออกกำลังกาย 
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต ทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  โดยการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและเห็นคุณค่า ศึกษาหาความรู้ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ร่วมกิจกรรมทางกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา อย่าง
มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความมั่นใจ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่ืนชมผลงานของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ เสียสละและคำนึงถึง
ส่วนรวม และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ตามคำแนะนำ 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒  
พ ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕   
พ ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป. ๖/๓, ป.๖/๔, ป. ๖/๕, ป.๖/๖  
พ ๔.๑ ป. ๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,ป.๖/๔   
พ ๕.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓     

รวมทั้งสิ้น  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 



๔๖๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๑     สุขศึกษา ๑                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๑                เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวะการเจริญเติบโตตามตามเกณฑ์
มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุน่  วิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และ
พัฒนาการทางเพศ ทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การ
สำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมายของระบบประสาท และต่อม
ไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวะการเจริญเติบโตตามตามเกณฑ์มาตรฐาน  
และพัฒนาการของวัยรุน่  วิธีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 
ทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ  ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-
19) มีทักษะการปฏิเสธ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมท่ีเหมาะสมและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม. ๑/๔   
พ ๒.๑  ม. ๑/๑, ม. ๑/๒       

รวมทั้งหมด  ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๒  พลศึกษา ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑      ภาคเรียนที่  ๑          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

  เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐาน 
ท่ีนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาท้ังกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน  
มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 
มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา  
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณ
ในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 และปรับตัวตาม EEC ได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวชี้วัด  พ ๓.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓     
รวมทั้งสิ้น  ๓  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๓  สุขศึกษา  ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 วิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ีเกิดจากภาวะโภชนาการ  
การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ลักษณะและวิธีการป้องกันการติดสารเสพติด  แสดง
วิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้น
ข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  การเลือกอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ปัญหาท่ี
เกิดจากภาวะโภชนาการ  การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  ลักษณะและวิธีการป้องกันการ
ติดสารเสพติด  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด    
มีทักษะการปฏิเสธ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ 
ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

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

รวมทั้งสิ้น   ๗  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๑๑๐๔  พลศึกษา ๒                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๒    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 รู้ความสำคัญของการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความแตกต่างของวิธีการเล่น  
เลือกเข้าร่วมกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิบัติตาม กฎ กติกา และข้อตกลง  ร่วมมือในการเล่นกีฬา
และการทำงานเป็นทีม กาย ยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เพื่อให้มีความรู้  ควาเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวใน
ชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
อย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้
อย่างเหมาะสม 
 

 
ตัวชี้วัด  พ ๓.๒  ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓     
รวมทั้งสิ้น   ๓  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๓                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒    ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและ
หลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม ป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่
ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  
การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา 
ในวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธี
ป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม  ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือ
บทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21และ
ปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวชี้วัด   
พ ๑.๑ ม. ๒/๑, ม.๒/๒   
พ ๒.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔     

รวมทั้งสิ้น   ๗  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๒  พลศึกษา ๓                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒       ภาคเรียนที่  ๑         เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 เพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทักษะกลไกและทักษะเคล่ือนไหวในการ
เล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาท้ังกีฬาไทย 
กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจวัตรประจำวัน นำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจำ  เพื่อให้มี
ความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะ
การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มี
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและ
ร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 
และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔      
รวมทั้งสิ้น    ๔  ตัวชี้วัด    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๖๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๓   สุขศึกษา  ๔                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒      ภาคเรียนที่  ๒          เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 อธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตอาการเบ้ืองของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  
วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  
การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเล่ียงสถานการณ์
ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีความ
เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาการเบ้ือง
ของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งท่ีช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงและสถานการณ์เส่ียง  มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรูท่ี้ทันสมัย  
บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

ตัวชี้วัด   
พ ๔.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕, ม. ๒/๖   
พ ๕.๑ ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓    

รวมทั้งสิ้น   ๙  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๔๗๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๒๑๐๔    พลศึกษา ๔                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒      ภาคเรียนที่  ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 รู้ความสำคัญของสาเหตุการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาจากการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วินัย ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และข้อตกลงใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสม
กับทีมอย่างมุ่งมั่น  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง ใช้กระบวนการปฏิบัติ การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  
การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหา
ความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
มีทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา 
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทรเสียสละและคำนึงถึง
ส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเอง พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๒  ม. ๒/๑, ม. ๒/๒, ม. ๒/๓, ม. ๒/๔, ม. ๒/๕   
พ ๔.๑  ม. ๒/๗     

รวมทั้งสิ้น   ๖  ตัวชี้วัด    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๗๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๕                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่  ๑            เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
      รู้และเข้าใจป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสโคโรนา (Covid-19) และการเปล่ียนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ของวัยรุ่น ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุน่  องค์ประกอบของอนามัยเจริญ
พันธุ์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
เข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและความ
คาดหวังของสังคมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของวัยรุน่ ส่ือโฆษณาท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของวัยรุ่น องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทาง
ป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียนออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๑.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓   
พ ๒.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓     

รวมทั้งสิ้น    ๖  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๔๗๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๒  พลศึกษา  ๕                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓     ภาคเรียนที่  ๑             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง   จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเหมาะสมกับตนเองและทีม  ความรู้และทักษะใน
การเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น 

ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เห็นคุณค่าใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองและทีม  ความรู้และทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็น
ระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น  เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม่ำเสมอ  มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและ
คำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มี
จิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 
และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมดว้ยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น 
Youtube บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด  พ ๓.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓      
รวมทั้งสิ้น    ๓  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๔๗๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๓  สุขศึกษา  ๖         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓      ภาคเรียนที่  ๒        เวลา  ๒๐  ชั่วโมง     จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 กำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตาย
ของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเล่ียงการใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่ม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  ใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคท่ีเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและ
การตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเล่ียงการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  อิทธิพลของส่ือต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการ
ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี  นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมท่ีเหมาะสม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google Site หรือบทเรียน
ออนไลน์และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัว
ตาม EEC ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๔.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔   
พ ๕.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕ 

รวมทั้งสิ้น    ๙  ตัวชี้วัด    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๔๗๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
พ ๒๓๑๐๔  พลศึกษา  ๖                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    ภาคเรียนที่  ๒               เวลา  ๒๐  ชั่วโมง      จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
             เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  นำแนวคิดหลักการจากการเล่นท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาและ
ข้อตกลงในการเล่นกีฬา  วิธีการประยุกต์ใช้กลวีในการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์
ของการเล่น  พัฒนาสุขภาพตนเองท่ีเกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
มีทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นมีระเบียบวินัย เคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำ
และผู้ตามท่ีดี ช่ืนชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พร้อมด้วยการพฒันาศักยภาพผู้เรียนผ่านการเรียนรู้
โดยใช้ ICT เช่น Youtube ,Google บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  และปรับตัวตาม 
EEC ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
ตัวชี้วัด   

พ ๓.๒ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕  
พ ๔.๑ ม. ๓/๕         

รวมทั้งสิ้น    ๖  ตัวชี้วัด    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๗๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                   เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง
           

รู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น รู้วิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์  
วินโดว์  รู้วิธีการการใช้งานโปรแกรม Paint เบ้ืองต้น การวาดภาพตามท่ีกำหนดและสร้างภาพตามจินตนาการ
ได้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา  การ  Coding   การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหา
ความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้  มีความคิดสร้างสรรค์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้  เห็นคุณค่าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใช้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะการเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รู ้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื ่อการทำงานและใช้ประโยชน์เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  มีความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น  มีความสุขในการเรียนรู้  การทำงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือ
ออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google 
Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ป.๑/๔ 
ว ๔.๒  ป.๑/๕ 
รวมทั้งหมด  ๒  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๗๗ 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                                  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง                                                              
     

ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานพิมพ์  การพิมพ์อักษรไทย  การเปลี่ยนรูปแบบ  สี  ขนาด
อักษร  การลบ  การคัดลอก และการจัดเก็บงาน  การพิมพ์งานง่าย ๆ  ความหมายและความสำคัญของ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในโปรแกรม Paint  การใช้งานโปรแกรม Paint พัฒนารูปแบบงานวาด  การออกแบบงาน 
และการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Paint  ผู้เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบบล็อก  โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติได้ และ
สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็น
ลำดับขั้นตอน โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, YouTube,   Facebook,  Google Classroom,    Google Docs,    Google Drive  มาใช ้ ให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒   ป.๒/๒  
ว ๔.๒   ป.๒/๓ 
ว ๔.๒   ป.๒/๔   
รวมทั้งหมด  ๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๘ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง                                                                      
           

    ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม  Microsoft  word  โดยการเรียกใช้งาน และการใช้โปรแกรม  
Microsoft  word  พิมพ์เอกสาร  เรียนรู้หลักการใช้โปรแกรมพิมพ์อักษรแบบสัมผัส  ฝึกปฏิบัติการพิมพ์แบบ
สัมผัสอักษร  การใช้โปรแกรม  Paint  ออกแบบงาน หรือชิ้นงาน  การพัฒนารูปแบบงานวาด  อินเทอร์เน็ต
เบื้องต้น เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เขียนโปรแกรมการเคล่ือนท่ีของวัตถุพร้อมท้ัง
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหา
ความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติส่ิงท่ีเรียนรู้ได้  มีความคิดสร้างสรรค์  และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ดี 
สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ ได้อย่างเป็น
ลำดับขั้นตอน โดยโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน 
LINE, YouTube,   Facebook,  Google Classroom,    Google Docs,    Google Drive  มาใช ้ ให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒   ป.๓/๒  
ว ๔.๒   ป.๓/๓ 
ว ๔.๒   ป.๓/๔ 
ว ๔.๒   ป.๓/๕    
รวมทั้งหมด  ๔   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๔๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๘๐  ชั่วโมง                                                                                  
           

สร้างงานที่เป็นข้อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะงานอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอด้วยโปรแกรม 
เพื่อให้น่าสนใจในการนำเสนอ ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 
เกี่ยวกับการจัดการภาพ เช่น  ภาพนิ่ง  การ์ด  โปสเตอร์ ปกรายงาน แฟ้มข้อมูลส่วนตัวฯลฯ สร้างเอกสารโดย 
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เช่น การออกแบบปกรายงาน  การทำแฟ้มข้อมูลส่วนตัว การทำแฟ้ม
ภาพ การทำรายงาน การสร้างสรรค์ผลงานโดยการประยุกต์ใช้ภาพ ข้อความ และ ทักษะการสร้างงานนำเสนอ 
เช่น การทำรายงาน การทำแฟ้มข้อมูลส่วนตัว มีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์มองเห็นวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน LINE, YouTube,   
Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
ส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒  ป.๔/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 



๔๘๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 
ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                               เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง                                                       
           

              ใช้โปรแกรม Microsoft Excel  โปรแกรมประมวลผล การสร้างเอกสารตาราง  ประเภท
ของข้อมูล  เทคนิคการคำนวณ และการใช้สูตร  การประยุกต์การใช้งาน การสืบค้น  รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใกล้ตัว  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เ ร ียนรู้  
สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที ่ได้เรียน  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมองเห็นวิธีการท่ี
หลากหลายโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น  LINE, 
YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๑๖๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                        เวลา  ๘๐  ช่ัวโมง
                                                                                     

สร้างเว็บเพจอย่างง่าย การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้าง
ตาราง การสร้างการเช่ือมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแทรกมัลติมีเดียส่ือ ต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ เพื่อ
ตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม ออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการ
ค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะ
ปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มองเห็นวิธีการที่หลากหลายโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะใน
การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, YouTube,   Facebook, Google Classroom,   
Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 
ว ๔.๒  ป.๖/๓ 
รวมทั้งหมด  ๑   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต
  

 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการ
ออกแบบชิ้นงาน ศึกษาประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร้างวัตถุ    รวมถึงการขึ้นรูปแบบ 3 มิติและการกำหนดขนาด มีการประยุกต์สร้างชิ้นงานแก้วน้ำอย่างงา่ย 
การขึ้นรูปกระป๋องเครื่องด่ืมโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การขึ้นรูปวัตถุโดยใช้เครื่องมือวัดประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ 
Push/Pull มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือออกแบบกล่องบรรจุขวดน้ำ การใช้เครื ่องมือขั้นสูงขึ้นรูปชิ้นงานท่ี
ซับซ้อน   
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบช้ินงานให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับยุคปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็น          
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเลือกใช้สีตามหลักจิตวิทยาได้ 
2. สามารถแยกประเภทระหว่างวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติ 
3. มีความรู้ในส่วนของการนำโปรแกรม Google Sketchup มาใช้งาน 
4. อธิบายเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
5. ปฏิบัติสร้างช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย 
6. เข้าใจหลักการเลือกใช้งานเครื่องมือ Push/Pull ในการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ 
7. ปฏิบัติการขึ้นรูปวัตถุและกำหนดขนาดของวัตถุได้อย่างถูกต้อง 
8. มีความเข้าใจโครงสร้างของแก้วน้ำในการขึ้นรปูช้ินงาน 
9. สามารถใช้เครื่องมือสร้างแก้วน้ำได้อย่างสมบูรณ์สวยงาม 
10. ออกแบบและสร้างช้ินงานรูปทรงกระป๋องเครื่องด่ืมพร้อมตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนจริง 
11. อธิบายหลักการใช้งานเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง 
12. นักเรียนใช้เครื่องมือวัดกำหนดจุดเพื่อสร้างช้ินงานตามเส้นรอยท่ีใช้วัดได้อย่างเช่ียวชาญ 
13. สามารถออกแบบโครงสร้างกล่องใส่ขนมได้อย่างสวยงาม 
14. นักเรียนสามารถข้ึนรูปช้ินงานกล่องบรรจุขวดน้ำได้ตามแบบท่ีกำหนด 
15. นักเรียนเข้าใจกระบวนการขึ้นรูปตามข้ันตอนในการขึ้นรูปช้ินงานได้อย่างถูกต้อง 
16. นักเรียนออกแบบปิ่นโตบรรจุอาหาร 3 ช้ันได้อย่างสวยงาม 
17. นักเรียนใช้งานโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบลายกราฟิกใช้ประกอบป่ินโต 

รวม 17 ผลการเรียนรู้ 



๔๘๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 
 ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศตามลำดับขั้นตอน รวบรวม ตรวจสอบ รักษา จัดเก็บ 
ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ือสาร และการปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้นำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา ทำงานได้รวดเร็ว 
อำนวยความสะดวก เกิดประโยชน์เกิดทักษะในการทำงาน  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Microsoft office Power Point  สร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น  LINE, 
YouTube,   Facebook, Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการส่ือสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๑  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๒ 
ว ๔.๒  ม.๑/๓ 
ว ๔.๒  ม.๑/๔       
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๒๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

 ใช้งานเว็ปไซต์ Google ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google สามารถจัดการข้อมูล การ
จัดเรียง ลำดับความสำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ค้นหา จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีได้อย่างชาญฉลาด และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถประยุกต์ใช้ Google Docs, Google Sheet , Google Slide และ สามรารถ
สร้าง Google site ได้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ท้ังด้านความรู้และการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และอาจบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ 
Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มี
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทป
เลต  โปรแกรมคอมพ ิ ว เ ตอร ์  และส ื ่ อ ออน ไ ลน ์ แอพพล ิ เ คช ั ่ น  LINE, YouTube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๑  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๒ 
ว ๔.๒  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๔       
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๔                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

 ออกแบบรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ใช้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกฝนปฏิบัติ  และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ส่ือสาร  เห็นคุณค่าของการนำทักษะ  ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านการส่ือสารด้วยคอมพิวเตอร์  มีจิตสำนึก
และเห็นประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การออกแบบรูปภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นคุณค่า
ของการนำความรู้ด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของซอฟต์แวร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทำงานในชีวิตประจำวันและรู้จัก มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้ระบบส่ือสาร  และไม่สร้างความ
เสียหายต่อผู้อื่น โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  
LINE, YouTube,   Facebook,  Google Classroom,    Google Docs,    Google Drive  มาใช ้ ให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ว ๔.๒  ม.๒/๒ 
ว ๔.๒  ม.๒/๓ 
ว ๔.๒  ม.๒/๔       
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๓๒๐๒  คอมพิวเตอร์ ๕                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเว็บเพจ นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการ
เรียนเขียนโครงสร้างภาษา HTML ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการใส่แท็กคำสั่งต่างๆจนกระท่ัง
สามารถออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา HTML อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้ท่ีได้ไปบูรณาการร่วมกับ
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยนักเรียนจะทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตชิ้นงานเพื่อจะฝึกใ ห้
นักเรียนมีความรักสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและนำผลงานท่ีได้เสนอหน้าช้ันเรียนพร้อมท้ังอภิปรายกลุ่ม  
 ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้ภาษาHTML 
2. นักเรียนสามารถเขียนภาษาHTMLและใช้ภาษาHTMLสร้างเพจได้ 
3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลของภาษาHTMLตามเว็บไซต์ต่างๆได้ 
4. นักเรียนเข้าใจหลักการออกแบบเพจ 
5. นักเรียนมีการวางแผนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บเพจ 
6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อสร้างเว็บเพจได้ 
7. นักเรียนสามารถนำความรู้จากโปรแกรมอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งออกแบบเพจร่วมกับ

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ได้ 
8. นักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขเว็บเพจท่ีนักเรียนสร้างขึ้นและพัฒนาเพจของตนเองได้ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



๔๘๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 
 

ว ๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง    จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต 
 

 การสร้าง VDO เบื้องต้น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำใน
ชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยใช้กิจกรรม
สะเต็มศึกษา  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษ
ท่ี ๒๑  มทัีกษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทปเลต โปรแกรมคอมพ ิวเตอร ์  และส ื ่ อออนไลน ์แอพพล ิ เคช ั ่น  LINE, YouTube,   Facebook, 
Google Classroom,   Google Docs,   Google Drive  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจหลักการทำโครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บ
รักษาข้อมูล สร้างงานและนำเสนอข้อมูล เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน  
สร้างช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม โดย
ไม่ลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ ไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น 
 

ว ๔.๒ ม.๓/๑ 
ว ๔.๒ ม.๓/๒ 
ว ๔.๒ ม.๓/๓ 

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๘๘ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๙ 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๑๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา               ๑.๐ หน่วยกิต 

 
อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน การทักทาย การแนะนำตนเอง ตัวเลข บุคคลในครอบครัว ส่ิงของเครื่องใช้ สัตว์
เล้ียง ธรรมชาติใกล้ตัว  ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๐-๓๐ คำ ข้อความ บทอ่านท่ีมีภาพประกอบ บทสนทนาท่ี
ใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
ตัวชี้วัด : 
ต.๑.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๔ 
ต.๑.๒ ป.๑/๔ 
ต.๑.๓ ป.๑/๑ , ป.๑/๒  
ต.๒.๑ ป.๑/๑ 
ต.๒.๒ ป.๑/๑ 
ต.๓.๑ ป.๑/๑ 
ต.๔.๑ ป.๑/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐ ตัวชี้วัด  

 

 
 
 
 
 



๔๙๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา                                   

รหัสวิชา จ ๑๒๒๐๑  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 
อ่านและเขียนพยัญชนะ สระพืน้ฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ตัวเลข ผลไม้ การทักทาย สัตว์ ประเทศต่างๆ รวมถึง
คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน พูดคำศัพท์ ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๒๐-๕๐ คำ สำนวนประโยค ข้อความ บท
อ่าน บทสนทนาท่ีใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่
เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

พูดภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ 
ต ๑.๒ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
ต ๑.๓ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ 
ต ๒.๑ ป.๒/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๓๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียนพยัญชนะ สระพืน้ฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว กีฬา ตัวเลข ชุดรับประทานอาหาร รวมถึงคำส่ัง คำท่ีใช้
บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๕๐-๘๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน บทสนทนาท่ี
ใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดสมรรถนะตามความต้องการของ
หลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๓/๑ 
ต๑.๑ ป.๓/๒ 
ต๑.๑ ป.๓/๓ 
ต๑.๒ ป.๓/๑ 
ต๑.๒ ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ 
ต๑.๓ ป.๓/๑ 
ต๒.๑ ป.๓/๑ 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๙๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๔๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน กิจวัตรประจำวันตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว สถานท่ี ตัวเลข งานอดิเรก รวมถึงคำส่ัง 
คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๘๐-๑๒๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน บท
สนทนาท่ีใช้ในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต.๑.๑ ป.๔/๒ 
ต.๑.๒ ป.๔/๑ 
ต.๒.๒ ป.๔/๑ 
ต.๑.๒ ป.๔/๔  
ต.๒.๑ ป.๔/๑ 
ต.๑.๓ ป.๔/๑ 
ต.๑.๓  ป.๔/๓ 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๕๒๐๑ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน อวัยวะสำคัญ ร่างกายของเรา ฉลองวันเกิด อาหารการกิน กิจกรรมยามว่าง รวมถึง
วันท่ี คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๒๐-๑๕๐ คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ 
บทอ่าน บทสนทนาโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๕/๑ 
ต๑.๑ ป.๕/๒ 
ต๑.๑ ป.๕/๓ 
ต๑.๑ ป.๕/๔ 
ต๑.๒ ป.๕/๑ 
ต๑.๒ ป.๕/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๙๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๑๖๒๐๑   รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา              ๑.๐ หน่วยกิต 

 

อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยุกต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ สัทอัษรภาษาจีน การแนะนำตนเอง อารมณ์และความรู้สึก ทิศทางและสถานท่ี อาหาร พืชพรรณ สัตว์
เล้ียง สัตว์ป่า  สวนสาธารณะ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรอบตัว ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๑๘๐ คำ คำศัพท์ 
สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน สนทนาในบทเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentati๐n) , ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เช่น Y๐utube  สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถ
ในการส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม y๐utuber ใหทั้นต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 

 
 

ตัวชี้วัด : 
ต๑.๑ ป.๖/๑ 
ต๑.๑ ป.๖/๒ 
ต๑.๑ ป.๖/๓ 
ต๑.๑ ป.๖/๔ 
ต๑.๒ ป.๖/๑ 
ต๑.๒ ป.๖/๒ 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



๔๙๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๑๒๐๒  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา                           ๑.๐ หน่วยกิต 

 
พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย

เกี่ยวกับ ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ตัวเลข มารยาทสังคม คำส่ัง คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์
ประมาณ ๑๒o-๑๕o คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน สนทนาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องด่ืม ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ 
แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒     
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๕   
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑   
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๒๒๐๒      รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา        ๑.๐ หน่วยกิต 

 

พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ อวัยวะสำคัญ ประโยชน์และ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การกิจกรรมยามว่าง รวมถึงวันท่ี คำส่ัง 
คำท่ีใช้บ่อยในช้ันเรียน ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๕o-๑๘o คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน 
สนทนาท่ีใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ กิจกรรมยามว่าง และวันท่ี  ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบ
ด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสม
ตามวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๕   
ต ๑.๓  ม.๒/๑  
ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๒ 
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



๔๙๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ ๒๓๒๐๒  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       เวลา ๔๐ ช่ัวโมง/ปีการศึกษา        ๑.๐ หน่วยกิต 

 

พูด อ่านและเขียน พยัญชนะ สระพื้นฐาน วรรณยกุต์ การสะกดคำง่ายๆ คำ กลุ่มคำ ท่ีมีความหมาย
เกี่ยวกับ กับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด การเฉลิมฉลองวันเกิด พืชพรรณ สัตว์เล้ียง สัตว์ป่า  ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ภายใต้คำศัพท์ประมาณ ๑๘o - ๒oo คำ คำศัพท์ สำนวนประโยค ข้อความ บทอ่าน 
สนทนาท่ีใช้ในการกับการถามตอบเรื่องเวลา วันเกิด การเฉลิมฉลองวันเกิด พืชพรรณ สัตว์เล้ียง สัตว์ป่า  
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรอบตัวและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  

เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนภาษาจีน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาจีน 

ใช้ภาษาจีนในการโต้ตอบด้วยคำส้ันๆในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงท่าทางตามวัฒนธรรมของจีนและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรูก้ารใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นใน
ตัวของผู้เรียน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT โดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมนำเสนอ 
(Presentation) ส่ือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Youtube  , Google site ,  Application ต่างๆ เช่น 
Application เกมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารทางด้านภาษา กล้าแสดงออก การใช้เทคโนโลยี และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ เช่น 
มัคคุเทศก์ งานด้านโรงแรม youtuber ให้กับนักเรียน ให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑   
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๓   ม๓/๔  
ต ๑.๓  ม.๓/๓ 
ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑   
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
รวมทั้งหมด  ๑๐  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



๔๙๘ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๙ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาภาษาญี่ปุ่น                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประถมศึกษาปีที่  ๑                                                                              เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านคำศัพท์ตัวเลข ตัวอักษร คำขออนุญาตง่ายๆ ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ 
สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ ข้อความง่ายๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ 
สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตามความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด 
กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย 
เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคม รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๑/๑    
ต ๑.๒ ป.๑/๑  
ต ๑.๓ ป.๑/๑      
ต ๒.๑ ป.๑/๑,    
ต  ๒.๒ ป.๑/๑   
ต ๓.๑ ป.๑/๑     
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๐ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๒/๑,   ป.๒/๒   ป.๒/๓  
ต ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒,   ป.๒/๓  
ต ๑.๓ ป.๒/๑      
ต ๒.๑ ป.๒/๑,  ป.๒/๒,   ป.๒/๓   
ต  ๒.๒ ป.๒/๑   
ต ๓.๑ ป.๒/๑   
ต ๔.๑ ป.๒/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐๑ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๓/๑,   ป.๓/๒   ป.๓/๓  
ต ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒,   ป.๓/๓  
ต ๑.๓ ป.๓/๑      
ต ๒.๑ ป.๓/๑,  ป.๓/๒,   ป.๓/๓   
ต  ๒.๒ ป.๓/๑   
ต ๓.๑ ป.๓/๑   
ต ๔.๑ ป.๓/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 
 
 
 



๕๐๒ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมท้ังมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๔/๑,   ป.๔/๒   ป.๔/๓  
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒,   ป.๔/๓  
ต ๑.๓ ป.๔/๑      
ต ๒.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,   ป.๔/๓   
ต  ๒.๒ ป.๔/๑   
ต ๓.๑ ป.๔/๑   
ต ๔.๑ ป.๔/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๐๓ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกและระบุคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บท
เพลง ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ 
ข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายตรงตาม
ความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวในสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ กระบวนการ
เรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่ 

เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 

 

 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๕/๑,   ป.๕/๒   ป.๕/๓  
ต ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒,   ป.๕/๓  
ต ๑.๓ ป.๕/๑      
ต ๒.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒,   ป.๕/๓   
ต  ๒.๒ ป.๕/๑   
ต ๓.๑ ป.๕/๑   
ต ๔.๑ ป.๕/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๒  ตัวชี้วัด    

 
 
 
 
 
 
 



๕๐๔ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                               เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ  

อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน 

ภาษาระบุข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม รวมทั้งมี
ทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓ 
ต ๑.๒ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓  
ต ๑.๓ ป.๖/๑,   ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต ๒.๑ ป.๖/๑,   ป.๖/๒,  ป.๖/๓   
ต  ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒               
ต ๓.๑ ป.๖/๑ 
ต ๔.๑ ป.๖/๑   
 
รวมทั้งหมด   ๑๖   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๕ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

บอกคำศัพท์ตัวเลข สี  ตัวอักษร คำศัพท์แนะนำตัว อายุของตัวเอง คำขออนุญาตง่ายๆ บทเพลง 
ท่าทางประกอบตามมารยาท อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านออกเสียงกลุ่มคำ พูดประโยคส้ัน ๆ ง่าย ๆ  

อ่านตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา 
ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร คำ วลี โครงสร้างประโยค สำนวน
ภาษาระบุข้อความง่าย ๆ ของภาษาญี่ปุ่น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 

ตรงตามความหมาย พูด ความรู้สึกตลอดจนการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการจัดการ 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการคิด ในการส่ือสาร ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓   
ต ๑.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓    
ต ๑.๓  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒   ม.๑/๓ 
ต ๒.๒  ม.๑/๑  ม.๑/๒ 
ต ๓.๑  ม.๑/๑  
ต ๔.๑  ม.๑/๑  
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



๕๐๖ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น การเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความ ตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ  

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำ
ช้ีแจง คำขออนุญาตท่ีใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน พูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล  
เข้าใจหลักการทักทายอย่างสุภาพ มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น การคำนับในการทักทาย การ
ยิ้มตอบรับ อีกท้ังยังรู้จักช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของไทย ตระหนักในคุณค่า 
ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักความเป็นประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
 

ตัวชี้วัด : 
ต ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓    
ต ๑.๓  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 

ต ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ต ๒.๒  ม.๒/๑  ม.๒/๒ 

ต ๓.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๑  ม.๒/๑  
ต ๔.๒  ม.๒/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 



๕๐๗ 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
ญ ๒๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่น                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

อ่านออกเสียงประโยคข้อความ บทสนทนา นิทานง่ายๆ ตามหลักการอ่านในระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น 
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความตอบคำถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ  

ปฏิบัติตามคำส่ัง คำแนะนำ คำขอร้อง และคำอธิบายท่ีฟังและอ่าน เขียนข้อมูลหรือภาพเกี่ยวกับเรื่อง
ใกล้ตัว ใช้คำส่ัง คำขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจงพูดหรือเขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ภาษาญี่ปุ่น
ส่ือสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสามารถ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น อีกท้ังยังรู้จักช่ือ และคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาล วันสำคัญของญี่ปุ่น ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีตาม
วัฒนธรรมของญี่ปุน่กับวัฒนธรรมของไทย ตระหนักในคุณค่า ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย 
ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ รักความเป็นประชาธิปไตย 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ ICT ส่ือบทเรียนออนไลน์ youtube ,google classroom 
,googlesites ,สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ในทันต่อยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑ และเป็นพื้นฐานใน
การทำงานโรงแรมและอุตสาหกรรมในยุค EEC เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ในปัจจุบัน 

 
ตัวชี้วัด: 
ต ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓    
ต ๑.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม๓/๓    
ต ๑.๓  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 

ต ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒   ม.๓/๓ 
ต ๒.๒  ม.๓/๑  ม.๓/๒ 

ต ๓.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๑  ม.๓/๑  
ต ๔.๒  ม.๓/๑   
รวมทั้งหมด  ๑๗  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๕๐๘ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๙ 

 
 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 256๔  (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

 กิจกรรม ชั้นประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  กิจกรรมนักเรียน             
      2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
      2.2   กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
 

 กิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

1.  กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.  กิจกรรมนักเรียน    
      2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 40 40 
      2.2   กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 
3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 15 15 15 

รวม 120 120 120 
 
 
         โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้กำหนดโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลาเรียน   120 ช่ัวโมงต่อปี  / 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๐ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (ตัวหนู) ๖ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล  (ชอบไหม ชอบไหม) ๔ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (ปลอดภัยไว้ก่อน) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมี (บอกนิดคิด อะไรอยู่ ) ๕ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (เราต่างกัน) ๔ 

๖ ทักษะการปรับตัว (หนูชอบแบบนี้ เพื่อนชอบแบบนั้น) ๕ 

๗ ค่านิยม ๑๒ประการ (พ่อแม่หนูทำอะไร) ๓ 

๘ ทักษะการทำงานเป็นทีม   (หนูเก่งไหม) ๓ 

๙ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (สุขภาพดีชีวีเป็นสุข) ๕ 

๑๐ ทักษะการกล้าเส่ียง (ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง) ๒ 

๑๑ อารมณ์หนู อารมณ์ไหน ๒ 

๑๒ ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๑ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( แนะแนว)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม  ๑๒  หน่วย    เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        ๔๐  ชั่วโมง                

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ตัวหนู ๑.๑.๑ เรียกช่ือส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ถูกต้อง 

๑. บอกช่ือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ช้ีส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๓. บอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 

๖ 

๒ ชอบไหม 

ชอบไหม 
๑.๑.๒ ระบุส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีตนเองพอใจพร้อม
เหตุผลและรับรู้ในส่วนของ
ร่างกายท่ีเพื่อนพอใจ 

๑. ร่วมกับเพื่อนบอกส่วนต่างๆของร่างกายท่ีตนเอง
พอใจและรับรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีเพื่อนพอใจ
ได้ 
๒. ร่วมอภิปรายกับเพื่อนท่ีพอใจส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุผลท่ีพอใจได้ 

๔ 

๓ ปลอดภัย 
ไว้ก่อน 

๑.๑.๓ ดูแลส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท้ังของตนเองและ
เพื่อนให้ปลอดภัย 

๑. บอกวิธีการดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง 
๒. ปฏิบัติตนในการดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายของ
ตนและเพื่อนให้ปลอดภัยได้ 

๓ 

๔ บอกนิด 
คิดอะไรอยู ่

๑.๑.๔ บอกอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองได้ 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกท่ีเคยเกิดขึ้นกับ
ตนเอง 
๒. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกได้ 
๓. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเองใน
ภาวการณ์ต่างๆ ได้ 

๕ 

๕ เราต่างกัน ๑.๒.๑ รับรู้ความแตกต่าง
ทางด้านร่างกายของตนเอง
และเพื่อน 
๑.๕.๑ ยอมรับความแตกต่าง
ทาง 
ด้านร่างกายของตนเองและ
เพื่อน 

๑. ร่วมเสนอส่ิงท่ีแตกต่างทางด้านร่างกายของ
ตนเองและเพื่อน 
๒. สรุปได้ว่าคนเรามีความแตกต่างทางด้านร่างกาย 

๔ 

๖ หนูชอบ 
แบบนี้ 

เพื่อนชอบ
แบบนั้น 

๑.๓.๑ ระบุงานและกิจกรรม
เกี่ยวกับการเรียนท่ีชอบและไม่
ชอบ รวมทั้งการรับรู้ความชอบ
และไม่ชอบของเพื่อนในช้ัน
เรียน 

๑. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมด้านการ
เรียนท่ีชอบ 
๒. ร่วมสนทนาเกี่ยวกับงานและกิจกรรมด้านการ
เรียนท่ีไม่ชอบ 
๓. บอกเหตุผลของการชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับ
งานและกิจกรรมด้านการเรียนของตนเองและ
เพื่อนในช้ันเรียน 

๕ 



๕๑๒ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๗ พ่อแม่หนูทำ
อะไร 

๒.๑.๑ บอกอาชีพของพ่อแม่ ๑. บอกช่ืออาชีพของพ่อได้ 
๒. บอกข้อมูลอาชีพของพ่อได้พอสมควร 
๓. บอกช่ืออาชีพของแม่ได้ 
๔. บอกข้อมูลอาชีพของแม่ได้พอสมควร 

๓ 

๘ หนูเก่งไหม ๓.๑.๑ บอกความหมายของ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ีแสดง
ถึงคุณภาพด้านการเรียนของ
ตน 

อธิบายความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนได้ 

๓ 

๙ สุขภาพดีชีวี
เป็นสุข 

๓.๓.๑ ดูแลตัวเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

๑. ระบุกิจวัตรแระจำวันท่ีต้องปฏิบัติ 
๒. สำรวจกิจวัตรประจำวันท่ีปฏิบัติได้เองและยังไม่
ปฏิบัติ 
๓. ร่วมอภิปรายการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
ท่ีตนทำได้เองกับกลุ่มเพื่อน 
๔. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได้ด้วยตนเอง 

๕ 

๑๐ อะไรเอ่ย ๓.๔.๑ รู้จักสังเกต ต้ังคำถาม 

และแสวงหาคำตอบ 
๑. บอกรายละเอียดของส่ิงท่ีเห็นได้ 
๒. ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสงสัยได้ 
๓. บอกวิธีหาคำตอบของคำถามท่ีตนสงสัยได้ 

๒ 

๑๑ อารมณ์หนู  
อารมณ์ไหน 

๓.๔.๒ รู้เท่าทันอารมณ์ ๑. บอกสภาวะของอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองต่อส่ิงต่างๆ 
๒. บอกสาเหตุของภาวะอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองต่อส่ิงต่างๆ รอบตัวได้ 

๒ 

๑๒ ฟังอย่างไร
ให้รู้เรื่อง 

๓.๔.๓ เป็นผู้ฟังท่ีดี ๑. จำแนกการปฏิบัติในการเป็นผู้ฟังท่ีดี และไม่ดีได้  
๒. ร่วมกันบอกแนวปฏิบัติตนในการเป็นผู้ฟังท่ีดีได้ 
๓. ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการเป็นผู้ฟังท่ีดีได้ 

๑ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๓ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา 

(ชั่วโมง) 
๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย) ๔ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (กายดี ชีวีมีสุข) ๕ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (รู้เขา รู้เรา) ๔ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ต่างจิต ต่างใจ) ๔ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (อาชีพดี มีสุข) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม ๔ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง ๔ 

๑๐ ส่ือสารดีมีสัมพันธ์ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๔ 

 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        ๔๐ ชั่วโมง 
                

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ส่วนต่างๆ 

ของ
ร่างกาย 

๑.๑.๑ อธิบายหน้าท่ีของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

ถูกต้อง 

๑. เรียกช่ือส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 
๒. ร่วมกับเพื่อนบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ 
๓. ระบุช่ือและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองได้ 
๔. สรุปหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง 

๔ 

๒ กายดี  
ชีวีมีสุข 

๑.๑.๒ ดูแลรักษาส่วน
ต่างๆ ของร่างกายท้ังของ

ตนเองและเพื่อนให้
ปลอดภัย 

๑. ระบุวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายในชีวิตประจำวันได้ 
๒. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 
๓. นำเสนอวิธีดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายแต่ละ
ส่วนอย่างปลอดภัยได้ 
๔. สรุปวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างปลอดภัย 
๕. ปฏิบัติในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
อย่างปลอดภัย และแนะนำเพื่อนได้ 

๕ 

๓ รู้เขา รู้เรา ๑.๑.๓ บอกอารมณ์ 

ความรู้สึกของตน และ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึก
ของครู เพื่อนในห้องเรียน
และสมาชิกในครอบครัว 

๑. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ 
๒. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของเพื่อน ครูได้ 
๓. ระบุอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวได้ 

๔ 

๔ ต่างจิต 

ต่างใจ 
๑.๒.๑ รับรู้อารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและ
เพื่อน 
๑.๕.๑ ยอมรับความ
แตกต่างด้านอารมณ์ 

จิตใจของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง เมื่ออยู่ใน
สภาวการณ์ต่างๆ 
๒. รับฟังส่ิงท่ีเพื่อนบอกอารมณ์ ความรู้สึกของเขาใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๓. บอกได้ว่าแต่ละคนมีอารมณ์ความรู้สึกต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน 
๔. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนท่ีมีความแตกต่างด้าน
อารมณ์และจิตใจได้ 

๔ 

 



๕๑๕ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๕ อาชีพดี มี
สุข 

๒.๑.๑ บอกอาชีพใน
ชุมชน 

๑. บอกช่ืออาชีพในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ได้ 
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้ตาม
สมควร 

๓ 

๖ เรียนดี มี
อนาคต 

๓.๑.๑ บอกความหมาย
ผลการเรียนของตน 

๓.๑.๒ ระบุวิชาท่ีมีผล
การเรียนอยู่ในระดับท่ีดี

และท่ีต้องปรับปรุง 

๑. อธิบายความหมายผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
และภาพรวมของตนเองได้ 
๒. ระบุวิชาท่ีมีผลการเรียนดีและไม่ดีได้ 
๓. บอกสาเหตุท่ีได้ผลการเรียนดีและไม่ดี 
๔. บอกแนวทางการปรับปรุงวิธีเรียนให้มีผลการ
เรียนดีขึ้น 

๔ 

๗ น้ำใจไมตรี ๓.๓.๑ แสดงพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความมีเมตตา
แบ่งปันของกินของใช้ 

๑. บอกความหมายของความมีเมตตาได้ 
๒. ระบุพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีเมตตาได้ 
๓. แสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความเมตตา 

๔ 

๘ รู้ทัน
เหตุการณ์ 

๓.๔.๑ วิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล

ข่าวสารได้สมเหตุสมผล 

๑. บอกความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ 
๒. สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ท่ีตนสนใจ
ได้ 
๓. พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารท่ีตน
ศึกษาค้นคว้าได้ 

๔ 

๙ อารมณ์
ของฉัน 

๓.๔.๒ ควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ 

๑. จำแนกอารมณ์ดีและไม่ดีได้ 
๒. พิจารณาพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ของบุคคล
ต่างๆ 
๓. ปฏิบัติตนในการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๔ 

๑๐ ส่ือสารดีมี
สัมพันธ์ 

๓.๔.๓ ใช้ภาษาและกิริยา
ท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร 

๑. บอกและยกตัวอย่างการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารได้ 
๒. แสดงบทบาทสมมติการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมได้ 
๓. สรุปความสำคัญของการใช้ภาษาและ
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการส่ือสารได้ 

๔ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 



๕๑๖ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (บอกหน่อยได้ไหม) ๒ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (อะไรท่ีเปล่ียนแปลง) ๒ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์  (รู้แล้วยอมรับ) ๒ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ((ทำไม? ทำไม?) ๒ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  (เพราะว่า...แตกต่าง) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว เพื่อนชอบแบบนั้น   (หนูชอบแบบนี้) 
 

๓ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม (เป็นเช่นนี้นี่เอง) ๒ 

๘ ส่ือสารดีมีเพื่อน ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง   (กระจกหกด้าน) ๔ 

๑๐ หลากหลายมิติ ๓ 

๑๑ รับรู้สู่มิตรภาพ ๓ 

๑๒ หลากหลายอาชีพ ๓ 

๑๓ เตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย ๓ 

๑๔ เรียนดีมีวิธีอย่างไร ๓ 

๑๕ ทำอย่างไรดีหนอ ๓ 

 
 



๕๑๗ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( แนะแนว)   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  ( โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว ) เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 

 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ บอกหน่อย
ได้ไหม 

๑.๑.๑ บอกประโยชน์
ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ถูกต้อง 

๑. บอกส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
๒. บอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
๓. บอกประโยชน์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 

๒ 

๒ อะไรท่ี
เปล่ียน 
แปลง 

๑.๑.๒ รับรู้การ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑. บอกส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ 
๒. รู้เกณฑ์มาตรฐานของร่างกายตามวัย 
๓. เปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
๔. สรุปได้ว่าร่างกายมีการเปล่ียนแปลงตามวัย 

๒ 

๓ รู้แล้ว
ยอมรับ 

๑.๕.๑ ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑. บอกสาเหตุการเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย 

๒ 

๔ ทำไม? 

ทำไม? 
๑.๒.๑ ระบุสาเหตุของ
การเกิดอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ 
๒. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนได้ 

๒ 

๕ เพราะว่า...
แตกต่าง 

๑.๕.๒ ยอมรับความ
แตกต่างด้านอารมณ์ 

จิตใจของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้ 
๒. ระบุความแตกต่างด้านอารมณ์ของตนเองและเพื่อนใน
สถานการณ์เดียวกัน 
๓. บอกเหตุผลท่ีบุคคลมีอารมณ์แตกต่างกัน 
๔. สรุปได้ว่าบุคคลมีอารมณ์แตกต่างกันในด้านอารมณ์
และจิตใจ 

๓ 

๖ หนูชอบ
แบบนี้ 

เพื่อนชอบ
แบบนั้น 

๑.๑.๓ รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกของครู เพื่อน
ต่างห้องเรียน และ
สมาชิกในครอบครัว 

๑. บอกอารมณ์และความรู้สึกของครูจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกได้ 
๒. บอกอารมณ์และความรู้สึกของเพื่อนต่างห้องเรยีนจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกได้ 
๓. บอกอารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัว
จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกได้ 

๓ 

 
 
 



๕๑๘ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๗ เป็นเช่นนี้
นี่เอง 

๓.๓.๑ แสดงความคิด
และแสดงออกด้าน
อารมณ์ท่ีมีต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

๑. รับรู้อารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. แสดงพฤติกรรมของตนเองท้ังทางบวกและทางลบท่ีมี
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๒ 

๘ ส่ือสารดีมี
เพื่อน 

๓.๔.๒ รู้จักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา 
๓.๔.๓ คำนึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นใน
การส่ือสาร 

๑. ยอมรับผู้อื่นในส่ิงท่ีเขาเป็น 
๒. ไม่ทำกับผู้อื่นในส่ิงท่ีไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับเรา 
๓. ไม่ใช้การส่ือสารท่ีทำร้ายจิตใจของผู้อื่น 

๔ 

๙ กระจกหก
ด้าน 

๑.๓.๑ ระบุความสนใจ 

ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองพร้อม
เหตุผล 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองได้ 
๒. บอกเหตุผลท่ีสนับสนุนความสนใจ  
ความถนัด และความสามารถด้านการเรียนของตนเองได้ 

๔ 

๑๐ หลากหลาย
มิติ 

๑.๓.๒ รับรู้ความสนใจ 

ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองพร้อม
เหตุผล 
๑.๖.๑ ยอมรับความ
แตกต่าง ด้านความ
สนใจ ความถนัด 

ความสามารถด้านการ
เรียนของตนเองและ
เพื่อน 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้านการ
เรียนของเพื่อนพร้อมเหตุผล 
๒. จัดกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถด้าน
การเรียนท่ีเหมือนกันของสมาชิกในห้องเรียน 
๓. สร้างสรรค์งานจากความแตกต่างของตนเองและเพื่อน
ได้ 

๓ 

๑๑ รับรู้สู่
มิตรภาพ 

๑.๗.๑ ยอมรับความ
แตกต่างด้านบุคลิกภาพ
ของตนเองและเพื่อน 

๑. บอกความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ ได้ 
๒. บอกบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของตนเองและเพื่อนได้ 
๓. ไม่ปฏิเสธเพื่อนท่ีมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกับตน 

๓ 

๑๒ หลากหลาย
อาชีพ 

๒.๑.๑ บอกอาชีพท่ี
หลากหลาย 

๑. บอกช่ืออาชีพในท้องถิ่น 
๒. บอกช่ืออาชีพได้อย่างหลากหลาย 
๓. บอกข้อมูลอาชีพได้ตามสมควร 

๓ 

 
 



๕๑๙ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑๓ เตรียมพร้อม
สู่เป้าหมาย 

๓.๑.๑ บอกพฤติกรรม
ของตนเองท่ีช่วยให้ผล
การเรียนดี 

๑. ระบุวิชาท่ีตนเองมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี 
๓. บอกพฤติกรรมของตนเองท่ีทำให้มีผลการเรียนในวิชา
นั้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๔. สรุปพฤติกรรมท่ีจะช่วยให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุก
รายวิชา 

๓ 

๑๔ เรียนดีมีวิธี
อย่างไร 

๓.๑.๒ ระบุพฤติกรรมท่ี
จะนำมาใช้ในการ
ปรับตัวด้านการเรียนให้
มีผลการระดับดีขึ้นไป 

และมีความพร้อม
สำหรับการประเมิน
ระดับชาติ 

๑. ระบุแนวทางในการปรับตัวเพื่อผลการเรียนในระดับดี
ขึ้น 
๒. บอกความสำคัญของการประเมินระดับชาติ 
๓. ปฏิบัติตนเพื่อผลการเรียนท่ีดีและเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมินระดับชาติ 

๓ 

๑๕ ทำอย่างไรดี
หนอ 

๓.๔.๑ ประเมิน
สถานการณ์ 
และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

๑. วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
๒. ประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ 
๓. อธิบายวิธีการคิดและตัดสินใจ เมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

๓ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๐ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (พัฒนาการตามช่วงวัย) ๑ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (รู้เขารู้เรา) ๒ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (รับได้ใจเป็นสุข) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (ค่าของคน) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (ความแตกต่าง) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว (โตขึ้นจะเป็นอะไร) ๓ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม  (แก้ไขได้) 5 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง) ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง  (ผ่อนคลาย) ๔ 

๑๐ ช่ืนชมยินดี  ๔ 

๑๑ มิตรไมตรี ๔ 

๑๒ สัมพันธภาพ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๑ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( แนะแนว)   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  ( โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว) เวลา ๔๐ ช่ัวโมง 

                          

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ พัฒนาการ
ตามช่วงวัย 

๑.๑.๑ รับรู้การเปล่ียนแปลง
ของร่างกายตามวัย 

๑. สำรวจส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกายตามวัย 
๒. ร่วมกับเพื่อน สรุปส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

๑ 

๒ รู้เขารู้เรา ๑.๑.๒ บอกความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของตนและรับรู้
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์คร ู

เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว 
๑.๒.๑ จำแนกความคิด 

ความรู้สึกอารมณ์ท่ีดีและไม่ดี
ของตนเองและผู้อื่น 

๑. อธิบายการเกิดความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของ
บุคคล 
๒. ระบุความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อกระทบกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
๓. สังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพื่อน 

และสมาชิกในครอบครัว 
๔ แยกได้ว่าความคิด ความรู้สึก อารมณ์ใดเป็นลบ
เป็นบวก 

๒ 

๓ รับได้ใจ
เป็นสุข 

๑.๔.๑ อธิบายบุคลิกภาพของ
ตนและรับรู้บุคลิกภาพของ
เพื่อน 
๑.๗.๑ รับได้กับบุคลิกภาพของ
ตนเอง 
๑.๗.๒ ยอมรับในส่ิงท่ีผู้อื่นเป็น 

ด้านบุคลิกภาพ 

๑. บอกความหมายของ บุคลิกภาพ ได้ 
๒. ร่วมกับเพื่อนอธิบายบุคลิกภาพของตนเองและ
เพื่อน 
๓. ยอมรับบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ท้ังด้าน
บวกและด้านลบ 

๓ 

๔ ค่าของคน ๑.๕.๑ พอใจในส่ิงท่ีดีของ
ตนเองด้านร่างกาย ความคิด 

อารมณ์ และจิตใจ 
๑.๕.๒ ช่ืนชมส่ิงท่ีดีของผู้อื่น  
ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ 

และจิตใจ 

๑. มีความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายด้านบวกของตนเองและ
ผู้อื่น 
๒. มีความรู้สึกท่ีดีต่อความคิดด้านบวกของตนเอง
และผู้อื่น 
๓. มีความรู้สึกท่ีดีต่ออารมณ์และจิตใจด้านบวกของ
ตนเองและผู้อื่น 

๓ 

๕ ความ
แตกต่าง 

๑.๖.๑ ยอมรับส่ิงท่ีตนเองมีใน
ด้านความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถทางการเรียน 
๑.๖.๒ เข้าใจผู้อื่นในด้านความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียน 

๑. บอกความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนของตนได้ 
๒. รับรู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนของผู้อื่น 
๓. รับได้กับส่ิงท่ีตนเองมีและเข้าใจผู้อื่นด้านความ
สนใจ ความถนัด ความสามารถทางการเรียน 

๓ 

 



๕๒๒ 

 
 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ โตขึ้นจะ
เป็นอะไร 

๒.๑.๑ บอกลักษณะของอาชีพท่ี
สนใจ 
๒.๒.๑ บอกคุณลักษณะของตนเอง
ท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ 

๑. ระบุช่ือและลักษณะของอาชีพท่ีสนใจ 
๒. ระบุคุณลักษณะของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพ
ท่ีสนใจ 

๓ 

๗ แก้ไขได้ ๓.๓.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของ
ตน แต่ละรายวิชา 
๓.๑.๒ ระบุวิธีการพฒันารายวิชาท่ี
ผลการเรียนยังไม่เป็นท่ีพอใจ 

๑. บอกระดับผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนท่ี ๑ 
๒. ระบุรายวิชาท่ีผลการเรียนยังไม่พอใจพร้อม 
สาเหตุท่ีได้ระดับผลการเรียนเช่นนั้น 
๓. ร่วมอภิปรายกับเพื่อนในการพัฒนาให้ระดับผล
การเรียนดีขึ้น 
๔. สรุปวิธีการพัฒนาผลการเรียนของตนเอง 

5 

๘ ฝันให้ไกล  
ไปให้ถึง 

๓.๔.๑ มีจินตนาการและมี
ความสามารถในการคิดเช่ือมโยง 

๑. บอกรายละเอียดจากภาพ 
๒. บอกความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีอยู่ในภาพ 
๓. เล่าเรื่องจากภาพได้ 
๔. ฝึกการคิดเช่ือมโยงจากส่ือต่างๆ 

๔ 

๙ ผ่อน
คลาย 

๓.๔.๒ มีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ 
และความเครียดให้กับตนเอง 

๑. บอกอารมณ์และความเครียดท่ีเคยเกิดกับตนเอง 

พร้อมสาเหตุ 
๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์และ
ความเครียดท่ีตนเคยใช้ได้ผลมาแล้วกับกลุ่มเพื่อนได้ 
๓. สรุปวิธีการท่ีจะเลือกไว้ใช้กับตนเองต่อไป 

๔ 

๑๐ ช่ืนชม
ยินดี 

๓.๔.๓ รู้จักแสดงความคิด
ความรู้สึกช่ืนชมการกระทำ 
ท่ีดีงามให้ผู้อื่นรับรู้ 

๑. บอกได้ว่าการแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราช่ืนชมการ
กระทำท่ีดีงามของเขา เป็นวิธีหนึ่งในการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
๒. ระบุวิธีการแสดงความช่ืนชมผู้อื่นอย่าง
หลากหลาย 
๓. ปฏิบัติตนในการแสดงความช่ืนชมให้ผู้อื่นรับรู้ 

๔ 

๑๑ มิตรไมตรี ๓.๔.๔ มีมารยาทในการส่ือสารกับ
ผู้อื่น 
๓.๔.๕ ช่ืนชมความสำเร็จ 

ความสามารถและการกระทำ 
ท่ีดีงามของผู้อื่นด้วยคำพูด  
ภาษากาย และภาพลักษณ์ 
 

๑. อธิบายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีมารยาทในการ
ส่ือสาร 
๒. ฝึกการส่ือสารอย่างมีมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ 
 

๔ 

 



๕๒๓ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๒ สัมพันธภาพ ๓.๓.๑ ควบคุมความคิดและอารมณ์
ของตนเองได้ 
๓.๔.๖ มีวิธีสร้างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. บอกได้ว่าความคิดและอารมณ์ใดควรควบคุม
ในการแสดงออก 
๒. ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
๓. สรุปวิธีควบคุม สร้างความมั่นคงทางอารมณ์
ท่ีเหมาะสมสำหรับตนเอง 

๔ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๒๔ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

๑ ทักษะการรู้จักตนเอง (ตัวฉัน) ๒ 

๒  ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (บุคลิกภาพ) ๔ 

๓ ทักษะการมีวิสัยทัศน์ แสดงออกอย่างมั่นใจ) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  (แสดงออกอย่างเหมาะสม) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  (คุณค่าด้านการเรียน) ๔ 

๖ ทักษะการปรับตัว   (อาชีพในฝัน) ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม  (เธอท่ีฉันรู้จัก) ๒ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (เรียนอย่างไรได้เกรดดี) ๔ 

๙ ทักษะการกล้าเส่ียง (วิพากษ์อย่างมีข้อมูล) ๒ 

10 สันติวิธี ๓ 

๑๑ จิตอาสานำพาสังคม ๓ 

๑๒ ภัยท่ีไม่คาดคิด ๓ 

๑๓ พฤติกรรมทางสังคม ๓ 

 
 
 
 
 
 



๕๒๕ 

 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        ๔๐ ชั่วโมง   

                  

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ ตัวฉัน ๑.๑.๑ รับรู้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย
ตามวัย 

บอกส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงของร่างกายในช่วงวัยของ
ตนได้ 

๒ 

๒ บุคลิกภาพ ๑.๔.๑ ระบุบุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดีของ
ตนเองและรับรู้บุคลิกภาพท่ีดีและไม่ดี
ของเพื่อน 
๑.๗.๑ ภูมิใจในบุคลิกภาพด้านดีของตน 
๑.๗.๒ ช่ืนชมบุคลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 

๑. บอกบุคลิกภาพของตนเอง ท้ังด้านดีและด้าน
ไม่ดี 
๒. รับรู้บุคลิกภาพของเพื่อน ท้ังด้านดีและด้าน
ไม่ดี 
๓. บอกบุคลิกภาพด้านดีท่ีตนภูมิใจ 
๔. แสดงความช่ืนชมในบุคลิกภาพด้านดีของ
ผู้อื่น 

๔ 

๓ แสดงออก
อย่างมั่นใจ 

๑.๕.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดี
ของตนเอง ด้านร่างกายความคิด 

อารมณ์ และจิตใจ 

มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมั่นใจในส่ิงท่ีดีของ
ตนเอง ด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ และจิตใจ 

๓ 

๔ แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

๓.๓.๑ รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์
ของตนเอง 
๓.๓.๒ จัดการกับความคิดและอารมณ์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. บอกความคิดและอารมณ์ของตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ 
๒. จำแนกความคิดและอารมณ์ด้านบวกและ
ด้านลบ 
๓. ขจัดความคิดและอารมณ์ด้านลบ 

สถานการณ์ต่างๆ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๓ 

๕ คุณค่าด้าน
การเรียน 

๑.๓.๑ บอกวิชาท่ีคนเองถนัดอย่างมี
เหตุผล 
๑.๓.๓ รับรู้วิชาท่ีเพื่อนถนัดพร้อม
เหตุผล 
๑.๖.๑ ภูมิใจในคุณค่าของตนเองในด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 
๑.๖.๒ ช่ืนชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 

๑. ระบุรายวิชาท่ีทำคะแนนได้ดีและมีความสุข
ในการเรียนและรับรู้ของเพื่อน 
๒. เล่าถึงความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
๓. แสดงความนิยม ยกย่องในความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถทางการเรียน 
และอาชีพของเพื่อน 

๔ 

 
 
 



๕๒๖ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ อาชีพในฝัน ๑.๓.๒ บอกอาชีพท่ีตนสนใจ 
๒.๑.๑ บอกคุณสมบัติของบุคคลท่ี
ประกอบอาชีพ 
๒.๒.๑ ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพท่ีกว้าง
และลึกซึ้งมากขึ้น 

๑. ระบุช่ืออาชีพท่ีอยู่ในความสนใจ 
๒. อธิบายคุณสมบัติของบุคคลท่ีประกอบ
อาชีพท่ีอยู่ในความสนใจ 
๓. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพท่ีสนใจให้
ละเอียดและชัดเจน 

๔ 

๗ เธอท่ีฉัน
รู้จัก 

๑.๑.๒ รับรู้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์
ของผู้ท่ีตนคบหาสมาคม 

สังเกตกิริยาอาการท่ีแสดงถึงความคิด 

ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
๒ 

๘ เรียน
อย่างไร 
ได้เกรดดี 

๓.๑.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่
ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรมการ
เรียนในรายวิชา 
ท่ีมีผลการเรียนไม่เป็นท่ีพอใจ 

๑. บอกผลการเรียนของตนเองในรายวิชา
ต่างๆ ในช้ัน ป.๔ 
๒. ระบุรายวิชาท่ียังไม่พอใจในผลการเรียนนั้น 
๓. ระบุพฤติกรรมท่ีทำให้ผลการเรียนในวิชา
นั้นยังไม่เป็นท่ีพอใจ 
๔. ระบุพฤติกรรมท่ีจะทำเพื่อให้ผลการเรียน 
ในวิชานั้นดีขึ้น 

๔ 

๙ วิพากษ์
อย่างมี
ข้อมูล 

๓.๔.๑ วิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

พูดถึงผู้อื่นด้วยข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ๒ 

๑๐ สันติวิธี ๓.๔.๒ ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนด้วย
สันติวิธี 

๑. วิเคราะห์สาระสำคัญของความขัดแย้งใน
กลุ่มเพื่อนได้ 
๒. ใช้วิธีการด้านบวกในการยุติข้อขัดแย้งใน
กลุ่มเพื่อน 

๓ 

๑๑ จิตอาสา
นำพาสังคม 

๓.๔.๔ อาสาทำงานเพื่อส่วนรวมและ
สังคม 

๑. บอกชนิดของงานเพื่อส่วนรวมและสังคมท่ี
สามารถทำได้ 
๒. สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคมท่ี
สนใจ 
๓. มีความรู้สึกท่ีดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม
และสังคม 

๓ 

๑๒ ภัยท่ีไม่
คาดคิด 

๓.๔.๓ รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง 

๑. บอกวิธีการหาทางออกจากสถานการณ์
เส่ียงได้ 
๒. เสนอแนะการปฏิเสธ ต่อรองและขอความ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

๓ 

 
 
 



๕๒๗ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๓ พฤติกรรม
ทางสังคม 

๓.๔.๕ แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๓.๔.๖ รับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกนั 

๑. ระบุพฤติกรรมท่ีควรทำและไม่ควรทำใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
๒. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น 
๓. มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๓ 

รวม ๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๘ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
๑ ทักษะการรู้จักตนเอง  (WHO ARE YOU?) ๓ 

๒ ทักษะการแสวงหาและใช้ข้อมูล (ความมั่นใจ) ๓ 

๓  ทักษะการมีวิสัยทัศน์ (ความเช่ือมั่นในบุคลิกภาพ) ๓ 

๔ ทักษะการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (โลกกว้างทางการศึกษา) ๓ 

๕ ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา (อาชีพท่ีสนใจ) ๓ 

๖ ทักษะการปรับตัว  (วิเคราะห์ผลการเรียน) ๔ 

๗ ทักษะการทำงานเป็นทีม (สมาชิกท่ีดีของสังคม) ๔ 

๘ ทักษะการวางแผนและการจัดการ (อารมณ์) ๔ 

๙ สันติวิธี (คุณธรรมนำชีวิต) ๔ 

๑๐ คิดให้ดีไม่มีปัญหา ๓ 

๑๑ ไม่มีใครเดือกร้อน ๓ 

๑๒ ความร่วมมือ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๙ 

 
 

โครงสร้างกิจกรรมแนะแนว 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       ๔๐  ชั่วโมง  
                          

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๑ WHO ARE 

YOU? 
๑.๑.๑ รับรู้ความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 
๑. สังเกตความรู้สึก อารมณ์ของคู่สนทนาได้ 
๒. บอกประโยชน์ของการรู้ความคิด ความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 
๓. มีความสามารถในการรับรู้ความคิดความรู้สึก 

อารมณ์ของคู่สนทนา 

๓ 

๒ ความมั่นใจ ๑.๖.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจใน
คุณค่าของตนเอง ด้านความสนใจ 

ความถนัด ความสามารถทางการ
เรียนและอาชีพ 
๑.๖.๒ เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ
ทางการเรียนและอาชีพ 

๑. กล้าท่ีจะบอกผู้อื่นถึงความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพ 
๒. นำคุณค่าของตนเองในด้านความสนใจ ความ
ถนัด ความสามารถมาใช้ในการทำกิจกรรมด้านการ
เรียนและอาชีพ 
๓. ให้ความสำคัญกับความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถทางการเรียนและอาชีพของผู้อื่น 

๓ 

๓ ความ
เช่ือมั่นใน
บุคลิกภาพ 

๑.๗.๑ แสดงออกถึงความมั่นใจใน
บุคลิกภาพด้านดีของตนเอง 
๑.๗.๒ เช่ือมั่นในคุณค่าของผู้อื่นด้าน
บุคลิกภาพ 

๑. บอกบุคลิกภาพด้านดีของตนเองได้ 
๒. นำบุคลิกภาพด้านดีมาใช้ในการทำกิจกรรมด้วย
ความมั่นใจ 
๓. ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพด้านดีของผู้อื่น 

๓ 

๔ โลกกว้าง
ทาง
การศึกษา 

๒.๑.๑ มีข้อมูลโลกกว้างทางด้าน
การศึกษา 
๒.๑.๒ มีแนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อ 

๑. แสวงหาข้อมูลด้านการศึกษาต่อจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 
๒. มีแนวทางการศึกษาต่อเมื่อจบ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีหลากหลาย 
๓. เลือกแนวทางศึกษาต่อท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

๓ 

๕ อาชีพท่ี
สนใจ 

๒.๒.๑ พิจารณาความเหมาะสมของ
ตนกับอาชีพท่ีสนใจ 
๒.๓.๑ ระบุอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑. บอกช่ืออาชีพท่ีตนสนใจได้ 
๒. บอกคุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
๓. บอกคุณลักษณะของตนท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ี
สนใจ 

๓ 

 
 
 
 
 



๕๓๐ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

๖ วิเคราะห์  
ผล 
การเรียน 

๓.๑.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนของตน
แต่ละรายวิชา โดยเฉพาะวิชาท่ีต้อง
ใช้ประเมินระดับชาติและการเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.๑.๒ เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความ
พร้อมในการเข้าเรียนต่อ 

๑. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๒. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาท่ีสอบ O-
NET 
๓. พิจารณาระดับผลการเรียนรายวิชาท่ีใช้ในการ
สอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. บอกแนวทางในการพัฒนาการเรียนของตนเอง
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบและเข้าเรียนต่อ 

๔ 

๗ สมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๓.๔.๓ ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
ระเบียบของสังคม 
๓.๔.๖ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

๑. บอกตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคมใน
โรงเรียนได้ 
๒. บอกผลดี ผลเสียของการปฏิบัติตามกฎ และไม่
ปฏิบัติตาม กติกา และระเบียบของสังคม 
๓. ระบุวิธีการปฏิบัติเพื่อการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ 

๔ 

๘ อารมณ์ ๓.๓.๑ มีวิธีสร้างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๑. เห็นความสำคัญของการมีความมั่นคงในอารมณ์ 
๒. บอกวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนได้
อย่างเหมาะสม 
๓. ปฏิบัติตนในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์
ของตน 

๔ 

๙ คุณธรรม
นำชีวิต 

๓.๓.๒ มีคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

เช่น ซื่อสัตย ์กตัญญูกตเวท ี

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีจิตสำนึก
เพื่อส่วนรวม สามัคคี ฯลฯ 
๓.๔.๕ มีจิตอาสาและกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๑. อภิปรายประโยชน์ของการมีคุณธรรม 
๒. ระบุคุณธรรมของนักเรียนในช่วงวัยที่ควรม ี
๓. มีการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนถึงการมี
คุณธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
๔. แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการมีคุณธรรม 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๔ 

๑๐ คิดให้ดีไม่
มีปัญหา 

๓.๔.๑ รู้จักวิธีการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาท่ีถูกต้อง 

๑. บอกกระบวนการในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
๒. คิด วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้ 
๓.กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อดี 

ข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางเลือกได้ 

๓ 

 
 
 
 



๕๓๑ 

 
 

ท่ี เร่ือง จุดประสงค์ชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

๑๑ ไม่มีใคร
เดือดร้อน 

๓.๔.๔ ปฏิบัติกิจกรรมท่ีทำแล้วมี
ความสุข ผู้อื่นไม่เดือดร้อน 

๑. บอกการกระทำท่ีทำให้ตนเองมีความสุข 
๒. วิเคราะห์บุคคลท่ีรับผลจากการกระทำของ
ตนเอง 
๓. สรุปกิจกรรมท่ีควรปฏิบัติโดยทำแล้วตนเองมี
ความสุข และผู้อื่นไม่เดือดร้อน 

๓ 

๑๒ ความ
ร่วมมือ 

๓.๔.๒ ให้ความร่วมมือและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

๑. บอกประโยชน์ของการให้ความร่วมมือกับหมู่
คณะ 
๒. บอกพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงถึงการให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่น 

๓ 

รวม ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๒ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๔ 

๑ การรู้จักตนเอง ๓ 

๒ โลกกว้างทางการศึกษา ๑ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๑๐ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๑๒ 

๔ รู้จักตนเอง ๓ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๓ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๖ 

กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ ๑๔ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๕ 

๘ การรู้จักส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๒ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อย่างมีความสุข ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๓ 

 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๓๒  หน่วย   เวลา ๓๖  ชั่วโมง 

❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
การรู้จักตนเอง 

  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ฉันรู้นะ)     ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ชอบอะไรดี)     ๑ 
  นิสัยทางการเรียน (เรียนให้เก่ง)      ๑ 

โลกกว้าทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียน (ภาษาไทยสำคัญ)    ๑ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียน (เลือกแผนไหนดีจ๊ะ)     ๑ 
  การวางแผนการเรียนรู้ (รู้จักหลักสูตรมัธยม)    ๒ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  ความจำ/สมาธิ(จำ…นี้ดีอย่างไร)     ๑ 
   -  การกล้าแสดงออก (ขอได้ให้เลย)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (แหล่งความรู้)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (หาคำตอบ)     ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกทำไม)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (เรียนไม่ดีเพราะเหตุใด)   ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (มีของดีมาฝาก)     ๑ 
❖ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ความถนัด  ความสามารถ (วาดฝัน)     ๑ 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (เป็นใครดี)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ 
  รู้จักอาชีพ (ดอกไม้อาชีพ)       ๒ 
การเตรียมตัวสู่อาชีพ 

 วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (การเตรียมตัวที่ดี)     ๒ 
 เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติต่ออาชีพ (เศรษฐีเงินล้าน)    ๒ 
 มลพิษอาชีพ (ป้องกันตนเองให้พ้นภัย)      ๒ 
 ประสบการณ์ในอาชีพ (น่าลอง)       ๑ 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การคิดและทำอย่างมีเหตุผล(รู้เขา…รู้เรา)     ๑ 
  การมีอารมณ์มั่นคง (นี่หรือคือเรา)      ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (ด้ันด้นค้นหาความดี)     ๑ 
  การรู้จักพึ่งตนเอง (พึ่งตนเอง)      ๑ 



๕๓๔ 

 
 
  การเห็นคุณค่าของตนเอง (ภาพประทับใจ)     ๑ 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (อยู่อย่างเป็นสุข)  ๑ 
  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม   ๑ 
  (สาธารณสมบัติ) 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (ทายใจเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (บ้านแสนสุข)      ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (ช่วยกันทำ)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมการีช่วยเหลือผู้อื่น (เพื่อนรัก)    ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (มารยาทดีมีเสน่ห์)   ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓๕ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๐ 

๑ การรู้จักตนเอง ๒ 

๒ โลกกว้างทางการศึกษา ๑ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๗ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๑๘ 

๔ รู้จักตนเอง ๔ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๔ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๑๐ 

กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ ๑๒ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๕ 

๘ การรู้จักส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๒ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อย่างมีความสุข ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๖ 

 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๓๑  หน่วย     เวลา ๔๐  ช่ัวโมง 

❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
การรู้จักตนเอง 

  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ร่วมด้วยช่วยกัน)    ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ชอบเรียนอะไรจ๊ะ)     ๑ 

โลกกว้าทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในโรงเรียน (วิทยาศาสตร์สำคัญไฉน)   ๑ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียน (มาทำตาร่างเรียนกันดีกว่า)    ๑ 
  การวางแผนการเรียนรู้ (เรียนต่อท่ีไหนดี)     ๑ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  การกล้าแสดงออก(พูดดีมีหลัก)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (นักเขียนวิทยุ)     ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกมหัศจรรย์)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (ไปไหนดี)     ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (ตารางชีวิต)     ๑ 
❖   กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ความถนัด  ความสามารถ (สำรวจความสนใจในอาชีพ)   ๒ 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (สำรวจค่านิยม)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ 
  รู้จักอาชีพ (อาชีพจ๋า)       ๑ 
  แหล่งอาชีพ (มารู้จักแหล่งสนเทศด้านอาชีพ)    ๑ 
        การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
  กฎหมายท่ีควรรู้เกี่ยวกับอาชีพ (กฎหมายหน้ารู้)    ๑ 
  เทคนิคการหางานทำ (เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์)    ๑ 
  วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (อาชีพอะไรดี)     ๔ 
  เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติอาชีพ (คุณค่าของชีวิต)    ๓ 
  มลพิษจากอาชีพ (รู้แล้ว…รู้แล้ว)      ๑ 
  ประสบการณ์ในอาชีพ (น่าสนใจ)      ๒ 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การมีอารมณ์มั่นคง(ฉันทำได้)      ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (มองแง่ดีมีความสุข)     ๑ 
  การรู้จักพึ่งตนเอง (พึ่งตนเอง)      ๒ 
  การเห็นคุณค่าของตนเอง (ฉันคือบุคคลสำคัญ)    ๑ 



๕๓๗ 

 
 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (ชีวิตท่ีมีความสุข)  ๑ 
  การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม   ๑ 
  (ไม่มีน้ำตา) 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (พูดดีมีเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (ไม้บรรทัดแสนกล)     ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (ป้ันแต่ง)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมการีช่วยเหลือผู้อื่น (เพื่อนท่ีแสนดี)   ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (สืบสานวัฒนธรรมไทย)  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๘ 

 
 

การจัดทำหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๑๒ 

๑ การรู้จักตนเอง ๓ 

๒ โลกกว้าทางการศึกษา ๒ 

๓ การวางแผนและพัฒนาทักษะการศึกษาทางการเรียน ๗ 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๒๐ 

๔ รู้จักตนเอง ๒ 

๕ โลกกว้างทางอาชีพ ๖ 

๖ เตรียมตัวสู่อาชีพ ๑๒ 

กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ ๘ 

๗ การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพตนเอง ๒ 

๘ การรู้จักส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ๑ 

๙ การเสริมทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อย่างมีความสุข ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓๙ 

 
 

การจัดหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( แนะแนว)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม ๒๙  หน่วย    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 
❖ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

การรู้จักตนเอง 
  ความรู้ความสามารถทางการเรียน (ฉันอยู่ตรงไหน)    ๑ 
  ความถนัดทางการเรียน (ฉันเก่งนะ)     ๑ 
  นิสัยทางการเรียน(มีความรับผิดชอบหรือยัง)    ๑ 

โลกกว้างทางการศึกษา 
  การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น (หลักสูตรมีอะไรดีจ๊ะ)   ๒ 
การวางแผนและพัฒนาทักษะทางการเรียน 

  การวางแผนการเรียนศึกษาต่อ (เตรียมตัวอย่างไรให้สอบได้)   ๑ 
  การวางแผนการเรียนศึกษาต่อ (สมัครสอบ)     ๑ 
  การพัฒนาทักษะทางการเรียน    
   -  การกล้าแสดงออก(ภาพปริศนา)     ๑ 
   -  นิสัยรักการอ่าน (ปัญหาชิงรางวัล)    ๑ 
   -  การจดบันทึก (บันทึกดีมีสาระ)     ๑ 
   -  การคิดอย่างมีเหตุผล (ทางเลือก)    ๑ 
   -  การใช้เวลาว่าง (ห้องสมุดนี้ดีนะ)     ๑ 
❖   กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

การรู้จักตนเอง 
  ค่านิยมต่ออาชีพ (ฉันยึดถืออะไร)      ๒ 

โลกกว้างทางอาชีพ  
  รู้จักอาชีพ /๗ อาชีพอาเซียน  (ปริศนาอาชีพ)                ๓ 
  ภาวะตลาดอาชีพ (ข้อมูลดีมีงานทำ)     ๒ 
  ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  (บุคลิกภาพนั้นสำคัญไฉน)  ๒ 
      การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
  กฎหมายท่ีควรรู้เกี่ยวกับอาชีพ (กฎหมายควรรู้)    ๒ 
  เทคนิคการหางานทำ (จดหมายสมัครงาน)     ๑ 
  วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ (คิดก่อนเลือก)     ๒ 
  เสริมสร้างค่านิยมและเจตคติอาชีพ (ฉันเป็นฉันเอง)    ๑ 
  มลพิษจากอาชีพ (รักส่ิงแวดล้อม)      ๑ 
  ประสบการณ์ในอาชีพ (คิดริเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพ)    ๓ 
❖ กิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ 

การรู้จักการยอมรับและการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
  การมีอารมณ์มั่นคง(รวมใจเป็นหนึ่ง)     ๑ 
  การมองโลกแง่ดี (ด้วยรักและจริงใจ)     ๑ 



๕๔๐ 

 
 

การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
  การเข้าใจสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม (ถนนชีวิต)  ๑ 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพื่ออยู่อยา่งมีความสุข 
  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (ท่ีนี่มีเพื่อน)      ๑ 
  การมีระเบียบวินัย (เมืองจราจร)      ๑ 
  การทำงานร่วมกัน (สร้างรัง)      ๑ 
  การมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น (น้ำใจ)    ๑ 
  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย (ความเป็นไทย)   ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๑ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 
  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินการตามการะบวนการของลูกเสือ เตรียมลูกเสือสำรองนิยาย
เรื่องเมาคลี ประวัติการเริ่มกิจกรรม การทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนฮาวล์) และรายบุคคล            การจับมือ
ซ้าย ระเบียบแถวเบื้องต้น คำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรม           ให้ศึกษา 

วิเคราะห ์วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการ จัดการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสืออาเซียน มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นนำและผู้ตามท่ีดี ทำงาน และอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้ มีความสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๑ – ป.๓)     ลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑       เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ/ ๓ 
๒ ประโยชน์ของลูกเสือ ๒ 
๓ เครื่องแบบลูกเสือ ๓ 
๔ นิทานเมาคลี ๘ 
๕ ระเบียบแถว ๖ 
๖ การทำความเคารพเป็นรายบุคคล ๔ 
๗ การทำความเคารพเป็นหมู่ ๘ 
๘ ประวัติการจับมือ ๔ 
๙ รหัสลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๔ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

  
 
 
 
 
 



๕๔๒ 

 
 

หน่วยการเรียนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกสำรอง ดาวดวงที่ ๑ ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  

๔๐ ช่ัวโมง 
 

ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) 
หน่วยที่ ๑  อนามัย  ๓  
หน่วยที่ ๒  ความสามารถในเชิงทักษะ  ๓  
หน่วยที่ ๓  การสำรวจ  ๒  
หน่วยที่ ๔  การค้นหาธรรมชาติ  ๒  
หน่วยที่ ๕  ความปลอดภัย  ๒  
หน่วยที่ ๖  การบริการ  ๒  
หน่วยที่ ๗  ธงและประเทศต่างๆ  ๔  
หน่วยที่ ๘  การฝีมือ  ๓  
หน่วยที่ ๙  กิจกรรมกลางแจ้ง  ๓  

หน่วยที่ ๑๐  การบันเทิง  ๔  
หน่วยที่ ๑๑  การผูกเงื่อน  ๕  
หน่วยที่ ๑๒  คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสารอง  ๓  

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ , ๒  ๒  
ทดสอบปลายภาค ปลายปี  ๒  

รวม  ๔๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๓ 

 
 

การจัดทำแผนการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสอืสำรอง ดาวดวงที่ ๑ ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  

แผนที ่ เร่ือง เวลา(ชั่วโมง) 
๑ การปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี ๑ ๑ 
๒ อนามัย 

- การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บ 
๑ 

๓ อนามัย 
- การหายใจอย่างถูกวิธี 

๑ 

๔ อนามัย 
- การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก 

๑ 

๕ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การขว้างและรับลูกบอล 

๑ 

๖ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การม้วนหน้า 
- การกระโดดกบ 

๑ 

๗ ความสามารถในเชิงทักษะ 
- การปีนต้นไม้ 
- การไต่เชือก 

๑ 

๘ การสำรวจ 
- การสำรวจและการเยือนสถานท่ีใกล้เคียง 

๑ 

๙ การสำรวจ 
- การขอความช่วยเหลือ 

๑ 

๑๐ การค้นหาธรรมชาติ 
- การเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของสัตว์ 

๑ 

๑๑ การค้นหาธรรมชาติ 
- การเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืช 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๔ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 
 
  พิธีเปิด ปิดกองชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ รักษาความสะอาดของ  ร่างกาย 

การดูแลสุขภาพจากโรคภัย การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก ความสามารถในเชิงทักษะ สถานท่ีให้บริการท่ี
สำคัญในท้องถิ่น การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย               การบริการ ธง
ชาติไทย ธงลูกเสือโลกและธงประเทศต่างๆ การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง และการบันเทิง การผูกเงื่อน กฎและ
คำปฏิญาณของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรม ให้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ     กิจกรรมตามฐาน เน้น
ระบบหมู ่สรุปผลการจัดการปฏิบัติกิจกรรมปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต 

อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ทำงานและอยู่ร่วมกับ               ผู้อื่นได้ มี
ความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๑ – ป.๓)      ลูกเสือสำรอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การรักษาความสะอาดของร่างกาย ๓ 
๒ การหายใจโรคหวัด ๓ 
๓ การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก ๓ 
๔ ความสามารถเชิงทักษะ ๓ 
๕ สถานท่ีท่ีให้บริการท่ีสำคัญในท้องถิ่น ๓ 
๖ การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ๓ 
๗ การค้นหาธรรมชาติ ๒ 
๘ ความปลอดภัย ๓ 
๙ บริการ ๒ 

๑๐ ธงชาติไทย ธงคณะลูกเสือโลกและธงประจำชาติต่างๆในอาเซียน ๓ 
๑๑ การฝีมือ ๓ 
๑๒ กิจกรรมกลางแจ้งและการบันเทิง ๓ 
๑๓ การผูกเงื่อน ๓ 
๑๔ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 



๕๔๕ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสำรอง) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

  พิธีเปิด -ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ การอนามัย ความสามารถเชิง
ทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย การบริการ ธงและแระเทศต่างๆ การฝีมือ             

กิจกรรมกลางแจ้งและการบันเทิง การผูกเงื่อน กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองโดยจัดกิจกรรมให้ศึกษา 

วิเคราะห ์วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปการจัดการปฏิบัติกิจกรรม              ปิดประชุม
กอง 
  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต 

อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสนใจใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ป.๑ – ป.๓)      ลูกเสือสำรอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓        เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ อนามัย ๓ 
๒ การสามารถในเชิงทักษะ ๓ 
๓ การสำรวจ ๓ 
๔ การค้นหาธรรมชาติ ๒ 
๕ ความปลอดภัย ๓ 
๖ บริการ ๓ 
๗ การฝีมือ ๒ 
๘ กิจกรรมกลางแจ้ง ๖ 
๙ การบันเทิง ๓ 

๑๐ ธงชาติไทย ธงคณะลูกเสือโลกและธงประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน ๖ 
๑๑ การผูกเงื่อน ๓ 
๑๒ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๓ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 



๕๔๖ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือ ลูกเสือสำรองดาวดวงท่ี ๓ การ
อนามัย ความสามารถเชิงทักษะ การสำรวจ การค้นหาธรรมชาติ ความปลอดภัย การบริการ ธงและประเทศ
ต่างๆ การฝึกมือ กิจกรรมกลางแจ้ง การบันเทิง การผูกเงื่อน คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสำรอง โดยจัด
กิจกรรม ให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปผลการจัดการปฏิบัติกิจกรรม
เปิดประชุมกอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต 

อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้                 มีความสนใจ
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๔ – ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การอนามัย ๓ 
๒ ความสามารถในเชิงทักษะ ๓ 
๓ การสำรวจ ๓ 
๔ การค้นหาธรรมชาติ ๓ 
๕ ความปลอดภัย ๓ 
๖ บริการ ๔ 
๗ ธงและประเทศต่างๆในอาเซียน ๓ 
๘ การฝีมือ ๓ 
๙ กิจกรรมการแจ้ง ๔ 

๑๐ การผูกเงื่อน ๓ 
๑๑ การบันเทิง ๔ 
๑๒ กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 



๕๔๗ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

  พิธีเปิด ปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการลูกเสือ การรู้จักดูแลตนเอง การช่วยเหลือ
ผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ทักษะในทางวิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องท่ีน่าสนใจ  คำปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือสามัญ ระเบียบแถว นักเล้ียงสัตว์เล็ก นักว่ายน้ำ นักสังเกตและจำ นักธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรม 

ให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน เน้นระบบหมู่ สรุปการจัดการปฏิบัติกิจกรรมเปิดประชุม
กอง 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติ
พจน์ของลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ตามท่ีดีทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้               มีความ
สนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ป.๔– ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        เวลา ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การรู้จักดูแลตนเอง ๓ 
๒ การช่วยเหลือผู้อื่น ๒ 
๓ การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ๓ 
๔ การทักษะในทางวิชาลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๔ 
๕ งานอดิเรกและเรื่องน่าสนใจ ๑ 
๖ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ ๑ 
๖ ระเบียบแถว ๒ 
๗ นักเล้ียงสัตว์เล็ก ๖ 
๘ นักว่ายน้ำ ๖ 
๙ นักสังเกตและจำ ๖ 

๑๐ นักธรรมชาติศึกษา ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

 
 
 
 
 



๕๔๘ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 เปิดประชุมกอง ดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษา วิเคราะห์วางแผน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดการประชุมกอง  ในเรื่อง 
การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการของลูกเสือ ระเบียบแถว ผู้ให้การปฐมพยาบาล วิชาชาวค่าย  

นักผจญภัยในป่า  นักกรีฑา  ผู้ประกอบอาหาร 
หมายเหตุ  เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการทดสอบแล้ว จะได้รับเครื่องหมายลูกเสือตรี                 

ลูกเสือโท และลูกเสือเอก  ตามลำดับ 
 เพื่อให้มีความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ มี
ความรู้ร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัดซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ สนใจ
และอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 สำหรับวิชาพิเศษ    ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ป.๔– ป.๖)      ลูกเสือสามัญ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                           เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ การพึ่งตนเอง ๓ 
๒ การบริการ ๒ 
๓ การผจญภัย ๔ 
๔ วิชาการของลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๑๒ 
๕ ระเบียบแถว ๕ 
๖ ผู้ให้การปฐมพยาบาล ๓ 
๗ วิชาชาวค่าย ๓ 
๘ นักผจญภัยในป่า ๓ 
๙ นักกรีฑา ๒ 

๑๐ ผู้ประกอบอาหาร ๓ 
 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 

 
 
 
 



๕๔๙ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ  การฝึก
ระเบียบแถวลูกเสือ   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  การกางเตนท์และรื้อเตนท์ค่ายพักแรม 
การสาธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังหลังอย่างถูกต้องสำหรับเดินทางไกล การก่อกองไฟกลางแจ้งและปรุงอาหาร    

 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชั้น  ม.๑ – ม.๓)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ ปฐมนิเทศลูกเสือใหม่ แบ่งหมู่ กอง ๑ 
๒ เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ๒ 
๓ กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ ๑ 
๔ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ

แห่งชาติ 
๒ 

๕ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ 

๖ ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริการลูกเสือ
แห่งชาติ 

๑ 

๗ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ 
๘ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ต่อ) ๑ 
๙ การกางเตนท์และรื้อเตนท์ค่ายพักแรม ๑ 

๑๐ การสาธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังหลังอย่างถูกต้องสำหรับเดิน
ทางไกล 

๑ 

๑๑ การก่อกองไฟกลางแจ้งและปรุงอาหาร ๑ 
 
 
 
 
 



๕๕๐ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 

  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  ประวัติลูกเสือ การเยี่ยมหน่วยงาน การเดินทางไกล ชนิดของผลพิษและโครงการเกี่ยวกับ 

ส่ิงแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ สมรรถภาพทางกาย อันตรายของส่ิงเสพติด กีฬา
ประเภทต่างๆ กฎและคำปฏิญาณ หลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักความปลอดภัย การพัฒนาและการให้บริการ
แก่ชุมชน การปฐมพยาบาล 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ม.๑ – ม.๓)        ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปี ๒                                       เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ เปิดประชุมกอง ประวัติลูกเสือ /ลูกเสืออาเซียน ๔ 
๒ การเดินทางไกล ส่ิงแวดล้อม ๔ 
๓ ชนิดของมลพิษและโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ๒ 
๔ การแสดงภาพออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ ๔ 
๕ สมรรถภาพทางกายและอันตรายของส่ิงเสพติด ๕ 
๖ กีฬาไทยและกีฬาสากล ๔ 
๗ กฎและคำปฏิญาณ ๑ 
๘ ศีล ๕ ศีล ๘ ๒ 
๙ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๓ 

๑๐ กฎแห่งความปลอดภัย ๔ 
๑๑ การพัฒนาชุมชนและการให้บริการชุมชน ๓ 
๑๒ การปฐมพยาบาล เหตุฉุกเฉินและการบริการ ๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 
 
 
 
 



๕๕๑ 

 
 

คำอธิบายสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
  เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล หน้าท่ีของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น สถานท่ีสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ 
การเดินทางสำรวจ การจัดแสดงงานศิลปะ กีฬาประเภทต่างๆ หลักธรรมของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคม  

ขบวนการลูกเสือ ลูกเสืออาเซียน  ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง คำปฏิญาณ และ               กฎของลูกเสือ 

ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นำ องค์ประกอบในการสร้างความเป็นปึกแผ่น การอบรมวิชาการเป็นผู้นำ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ช้ัน  ม.๑ – ม.๓)     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (ชม.) 
๑ เปิดประชุมกอง /การปกครองระบอบประชาธิปไตย นโยบายรัฐบาล 

หน้าท่ีของกรรมการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๕ 

๒ หลักการดำเนินงานของสหประชาชาติ ๒ 
๓ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ ๔ 
๔ การเดินทางสำรวจและการจัดแสดงงานศิลปะ ๔ 
๕ กีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม ๖ 
๖ หลักธรรมของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมและกฎต่างๆ ๔ 
๗ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๓ 
๘ ขบวนการลูกเสือ/ลูกเสืออาเซียน ๒ 
๙ ระเบียบแถว กิจกรรมกลางแจ้ง คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๕ 

๑๐ ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นำ องค์ประกอบในการสร้างความเป็น
ปึกแผ่น การฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำ 

๕ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
           ๑. ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
           ๒. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี  เป็นกระบวนการ
ทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี 
 
 



๕๕๒ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่ สาระกิจกรรม เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน (พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน            
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๓ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๒    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่ สาระกิจกรรม เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน             
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๔ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๓    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน            
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๕ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน             
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๖ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๕    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๕๗ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนท่ีวัด 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๘ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับท่ี              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๙ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    เวลาเรียน  ๑๐  ช่ัวโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ขึ้น ๑๕ 
ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๐ 

 
 

ตารางกำหนดสาระการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมงต่อปี 

 
ลำดับที่              สาระกิจกรรม      เวลา 

๑ 
 

วันไหว้ครู  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียน( พฤหัสบดีท่ี ๒ ของเดือนมิถุนายน ) 

๑ 

๒ 
วันวิสาขบูชา  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนและไปเวียนเทียนรอบหอพระ 

๑ 

๓ 
วันเข้าพรรษาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแล
รักษาไม้ดอกไม้ประดับ  การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  
( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ) 

๑ 
 

๔ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด
บริเวณโรงเรียน ( ๒๙ กรกฎาคม ) 

๑ 

๕ 
วันแม่แห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑๒  สิงหาคม )  

๑ 

๖ 
วันลอยกระทง    บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน (  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 

๑ 

๗ 
วันพ่อแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การ
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๕  ธันวาคม ) 

๑ 

๘ 
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน ( ๑ มกราคม ) 

๑ 

๙ 
วันเด็กแห่งชาติ  บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน ( เสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ) 

๑ 

๑๐ 
วันมาฆบูชา บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ) 

๑ 

รวมเวลา ๑๐ 
 
 

 

 

 

 

 
 



๕๖๑ 

 
 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  ๒๕๖๐)   กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 (๑) ผู ้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๕,๐๔๐ ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จำนวน ๔๘๐ ช่ัวโมง  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ผ่าน” 
ขึ้นไป 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
“ผ่าน” ขึ้นไป 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๖๖ ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๑ 
หน่วยกิต  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ผ่าน” 
ขึ้นไป 
 (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
“ผ่าน” ขึ้นไป 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน “ผ่าน”  ทุกกิจกรรม 
 
การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู ่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนพยายามคัดสรร  กระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมท้ัง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 



๕๖๒ 

 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที ่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง
มือทำจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำ
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื ่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
  ๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา 

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
   



๕๖๓ 

 
 

๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ังคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ  
๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  

   ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สื่อการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่าง
มีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู ้ ศูนย์สื ่อการเรียนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู ้ และเครือข่าย 
การเรียนรู้ที ่ม ีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมท้ัง
จัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี ่ยวกับสื ่อและการใช้ส่ือ 
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที ่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ   

 
 
 
 



๕๖๔ 

 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบ
ผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสม
งาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมนิเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ันประถมศึกษาปี



๕๖๕ 

 
 
ท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียน 
       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู ้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพฒันานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และ
ต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  มีเกณฑ์ดังนี้ 
             (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของจำนวนตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนดใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
การให้ระดับผลการเรียน 
   ๑๓.๑  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ระบบตัวเลข  แสดงระดับ
การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๖ 

 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
    ๑๓.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ถ้ากรณีท่ีผ่าน  
กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 

  ดีเย่ียม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนท่ีมีคุณภาพ
ดีเลิศอยู่เสมอ 
   ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ 
   ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ และเขียน  ท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  หรือ
ถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รบัการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
   ๑๓.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน  และจบ
การศึกษา  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่าน  กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  และ
ความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้  

  ดีเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
  ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 
   ๑)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจำนวน  ๑-๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ 
   ๒)  ได้ผลการประเมินระดับดี เย่ียมจำนวน  ๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมนิต่ำกว่าระดับผ่านหรือ 
    ๓)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๕-๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  โดย
พิจารณาจาก 
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   ๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน  ๕-๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
   ๒)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน  ๔ คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่   ๑  คุณลักษณะ 
   ๑๓.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  และไม่ผ่าน
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน  ดังนี้ 
    “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ปฏิบัติ
กิจกรรมและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
    “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
   ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ “มผ”  ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนท่ี
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้  ท้ังนี้  ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การเลื่อนชั้น 

เมื่อส้ินปีการศึกษา  ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน  เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
               (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
              (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนตัวชี้วัด 
       (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ 
 “ ๑ ” จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
               (๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” ขึ้นไป  และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         

  ท้ังนี้   ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอน 
 ซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้   

  อนึ่ง  ในกรณีท่ีผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษาอาจให้โอกาส
ผู้เรียนเล่ือนช้ันกลางปีการศึกษา  โดยสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายวิชาการของ
สถานศึกษาและผู้แทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต้นสังกัดประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขท้ัง  ๓  ประการต่อไปนี้ 
    ๑.   มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีกำลังศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม  
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    ๒.  มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น 
   ๓.  ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของช้ันปีท่ีเรียนปัจจุบัน  และความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของช้ันปีท่ีจะเล่ือนขึ้น    
  การอนุมัติให้เล่ือนช้ันกลางปีการศึกษาไปเรียนช้ันสูงขึ้นได้  ๑  ระดับช้ันนี้  ต้องได้รับการยินยอม
จากผู้เรียนและผู้ปกครองและต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี  ๒  ของปีการศึกษานั้น  สำหรับ
ในกรณีท่ีพบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ  มีปัญหาในการเรียนรู้ให้สถานศึกษาดำเนินงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
 
การสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม  เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  กรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  กระบวนการ  
หรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  จะต้องจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ   การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ีผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  
กระบวนการ  หรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อม
เสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน  
การเปล่ียนผลการเรียน“๐” 
    สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน
แล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษากำหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก  ๑  ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้อง
ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
    ถ้าสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้ว  ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
     ๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
     ๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียน
แทนรายวิชาใด 
 
การเปล่ียนผลการเรียน“ร” 
     การเปลี่ยนผลการเรียน“ร”  ให้ดำเนินการดังนี้  ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ  
เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่  ๐-๔)  ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแกไ้ข 
“ร”  กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคให้ผู้สอนนำข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสิน
ผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้  “ร”  ออกไปอีกไม่
เกิน ๑   ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่  ๒ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  เมื่อพ้นกำหนดนี้
แล้วให้เรียนซ้ำ  หากผลการเรียนเป็น “๐” ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 
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การเปล่ียนผลการเรียน  “มส”   

การเปล่ียนผลการเรียน“มส”  มี  ๒  กรณี  ดังนี้ 
  ๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน  “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   

แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น   ให้จัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอน
ซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่าง  หรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกำหนดไว้สำหรับ
รายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ 
      ผลการแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”  การแก้ 
      “มส”  กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น  ถ้าผู้เรียน ไม่มาดำเนินการแก้ 
“มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำ   ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
ขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        (๑)  ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
         (๒)  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยน
รายวิชาเรียนใหม่ 
       ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
       (๑)   ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
       (๒)   ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ให้เรียนซ้ำหรือเปล่ียน
รายวิชาเรียนใหม่  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวิชาใด 
   การเรียนซ้ำรายวิชา  ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว  ๒  ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น  ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำในช่วงใด
ช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน วันหยุด  ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อนเป็น
ต้น 
     ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒  หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “๐”   “ร”   “มส”   ให้ดำเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป   สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนของผู้เรียนได้   
การเปล่ียนผล“มผ” 
     กรณีที่ผู้เรียนได้ผล “มผ”  สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียน
ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ”เป็น “ผ” ได้   ทั้งนี้ดำเนินการให้เสร็จส้ิน
ภายในภาคเรียนนั้น ๆ  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไป
อีกไม่เกิน  ๑  ภาคเรียน  สำหรับภาคเรียนท่ี  ๒  ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  
 
 
 
 
 
 



๕๗๐ 

 
 
การเรียนซ้ำชั้น 
  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นท่ี
สูงขึ ้นสถานศึกษา ต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  ทั ้งนี ้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ   
   ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ัน  สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ำช้ัน  ท้ังนี้  สถานศึกษา
อาจใช้ดุลยพินิจให้เล่ือนช้ันได้  หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
    ๑)   มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  แต่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่นๆ  ครบถ้วน 
     ๒)  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดในแต่ละรายวิชา  แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น  และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
เล่ือนช้ันในข้ออื่น ๆ  ครบถ้วน 
    ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน   
   ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ำช้ัน   สถานศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของ
การเรียนซ้ำช้ัน 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  ๑.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 



๕๗๑ 

 
 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงกอ่นเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ี
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก 
การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร  
        ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน
ระดับชาติคุณภาพของของผู้เรียนท่ีสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี
ภารกิจสำคัญ คือ  กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

สถานศึกษามีหน้าท่ีสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร  
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหน่วยงาน สังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้
จัดทำเพิ่มเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  
และแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึง
ขอแต่งต้ังคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  
หน้าท่ี 
1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๗๔ 

 
 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๗๕ 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 

1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาอังกฤษ ) 

2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๗๖ 

 
 

๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนว
ให้สอดคล้อง  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  
นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาใน

แต่ละปีการศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
บริหารหลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๕๗๗ 

 
 

3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๗๘ 

 
 

๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๗๙ 

 
 

๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
  
 หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๘๐ 

 
 
 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๘๑ 

 
 

53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
 หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๘๒ 

 
 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๕๘๓ 

 
 

4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 
 



๕๘๔ 

 
 
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 



๕๘๕ 

 
 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 
หน้าที่ 

1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
ทุกขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 

2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

 



๕๘๖ 

 
 
หน้าที่ 

1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


