ความนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเ้ ป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใช้ในทุกระดับชั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน อีกทั้งในปีการศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน เกิดความรู้ มีคุณธรรมและ
เสริมสร้างทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไป สู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสยั ทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล ให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางทีช่ ัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสูส่ ังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑
การจัดหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
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วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ทมี่ ีสมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา พัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ร่วมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ยึดหลักศาสตร์พระราชา
พัฒนาครูสู่มืออาชีพสูร่ ะดับสากล โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วธิ ีการสือ่ สาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยูร่ ่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน ๓๑ สาระ ๕๕ มาตรฐาน ดังนี้
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(๕ สาระ ๕ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสือ่ สาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

(๓ สาระการเรียนรู้ ๗ มาตรฐานการเรียนรู้)

สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ
ของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วย
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แก้ปัญหาที่กำหนดให้
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
และนำไปใช้
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัตขิ องรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่าง รูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
สาระที่ ๓ สถิตแิ ละความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค ๓.๒ เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๔ สาระ ๑๐ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชีวิตกับสิง่ มีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชวี ิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชวี ิต การลำเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชวี ิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ เอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัตภิ ัย กระบวนการเปลีย่ นแปลงลม ฟ้า อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชวี ิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ ท่าทัน และมีจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๕ สาระ ๑๑ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่รว่ มกันอย่างสันติ
สุข
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวติ ในสังคม
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่รว่ มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น ศรัทธา และธำรง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ ประวัตศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัตศิ าสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยมีความรัก
ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย
สาระที่ ๕ ภูมศิ าสตร์
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี
ผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(๕ สาระ ๖ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาปฏิบัตเิ ป็นประจำ
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อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกัน
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสีย่ ง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัตเิ หตุ การใช้
ยาสารเสพติด และความรุนแรง
สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

(๓ สาระ ๖ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชืน่ ชมและ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชืน่ ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาไทยและสากล
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กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

(๒ สาระ ๒ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิต
และครอบครัว
สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

(๔ สาระ ๘ มาตรฐาน)

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
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มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กรอบการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดย
ที่ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา ๔ วิชา ประกอบด้วย
๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับปฐมวัย และป.๑-ม.๖) มีชื่อหลักสูตรว่า “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น ๑๓ ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี
จำนวน ๔๐ ชัว่ โมง ต้องจัดทำเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและ
การเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑. ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสือ่
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุม่ เป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพือ่ ปลูกฝัง
จิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการนำไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
๑. นำไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน
๒. นำไปจัดในชัว่ โมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๓. นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) หรือนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
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๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักเรียน
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๕ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๒.๖ ปฏิบัติตนเป็นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๗ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒.๘ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำ
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปญ
ั หา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพือ่ ให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
๔. ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบัติตนเป็นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิ ทธิ์
วิ ทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------------หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษาเพือ่ ให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และ
พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร
ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ
๒.๑ ภาษาไทย
๒.๒ คณิตศาสตร์
๒.๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๔.๑ ประวัติศาสตร์
๒.๔.๒ หน้าที่พลเมือง
๒.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๖ ศิลปะ
๒.๗ การงานอาชีพ
๒.๘ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพือ่ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพือ่ สังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่รว่ มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
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๓.๑ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีสว่ นร่วมพัฒนาผู้เรียน
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่
ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง ประกอบด้วย
๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ
๔. เวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น
ของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ให้จดั เวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง โดยมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) ได้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยมีเวลาเรียน
ตลอดปีการศึกษา ๑,๒๐๐ ชัว่ โมง/ปี
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) แนวทางการเปิด-ปิด
ภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดไว้ดงั นี้
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
– เรียนตั้งแต่ ๑ ก.ค.-๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ จำนวนวันเรียน ๙๓ วัน
– ปิดภาคเรียน ๑๔-๓๐ พ.ย.๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
หน้า 13

– เรียนตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๓-๙ เม.ย.๒๕๖๔ จำนวนวันเรียน ๘๘ วัน
– ปิดภาคเรียน ๑๐ เม.ย.-๑๖ พ.ค.๒๕๖๔ รวม ๓๗ วัน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๘๑ วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้น
อนุบาล กำหนดไว้ ๑๘๐ วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชย ยกเว้นระดับชั้นประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้
๒๐๐ วัน/ปี ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป ๑๙ วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อให้นกั เรียนเรียนครบตาม
หลักสูตร โดยภาคเรียนที่ ๑ สอนชดเชย ๗ วัน และภาคเรียนที่ ๒ สอนชดเชย ๑๒ วัน
แนวทางการสอนชดเชย ให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี้
– เรียนที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน หรืออาจจะเลือกเรียนวันเสาร์หรือ
อาทิตย์ก็ได้
– เรียนที่บ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน
โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้จากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตาม
แนวทาง Flipped Classroom
– เรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับวัย เนือ้ หา
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับชั่วโมงการเรียนได้
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ทิ ยาคม)
พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
ระดับชั้นประถมศึกษา
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูกิ้ จกรรม/
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระ/
ภาษาไทย
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐
๑๖๐
คณิตศาสตร์
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
วิทยาการคำนวณ*
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ป. ๖
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๘๐
๘๔๐
๘๔๐
๑๒๐ ชัว่ โมง
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐ ชั่วโมง
๔๐
๔๐

๔๐

๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

รายวิชาเพิ่มเติม
๑หน้าที่พลเมือง .
๒ .การป้องกันการทุจริต
๓การงานอาชีพ .
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑ .กิจกรรมแนะแนว
๒ .กิจกรรมนักเรียน
–
ลูกเสือ เนตรนารี
ชุมนุม –

๓๐
๔๐
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๓ .กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี)

๑๐
๑๐๘๐,

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๘๐,

๑๐๘๐,

๑๐๘๐,

๑๐๘๐,

๑๐
๑๐๘๐,

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ทิ ยาคม)
พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รายวิชาพื้นฐาน /กลุ่มสาระ
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
ภาษาไทย
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
คณิตศาสตร์
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
*วิทยาการคำนวณ
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
ประวัติศาสตร์
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
ศิลปะ
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
การงานอาชีพ
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
๘๘๐
๘๘๐
๘๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม
๒๐๐ (๕ นก.)
๒๐๐ (๕ นก.) ๒๐๐ (๕ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๑. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๓. หน้าที่พลเมือง
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔. การป้องกันการทุจริต
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๕. การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑. กิจกรรมแนะแนว
๓๕
๓๕
๓๕
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๒. กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี)

๓๐
๔๐
๑๕

๓๐
๔๐
๑๕

๓๐
๔๐
๑๕

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑
ว๑๑๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๑
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๑๒๐๑ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ๑
ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ส๑๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (ส่งเสริมการอ่าน)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๒๐๐
๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒
ว๑๒๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๒
ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒
ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๒๒๐๑ การเพาะถั่วงอก ๒
ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ส๑๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (บอร์ดเกม)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๒๐๐
๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐

หน้า 19

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓
ว๑๓๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๓
ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๓๒๐๑ การปลูกผักสวนครัว ๓
ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓
ส๑๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (ป๊อปอัพหรรษา)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๒๐๐
๑๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐

หน้า 20

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔
ว๑๔๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๔
ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔
ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๔๒๐๑ การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ๔
ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔
ส๑๔๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๔
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (รักการอ่าน)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕
ว๑๕๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๕
ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๕๒๐๑ การทำอาหารพื้นเมือง ๕
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕
ส๑๕๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๕
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (งานกระดาษ)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖
ว๑๖๑๐๒ วิทยาการคำนวณ ๖
ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖
ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ๖
ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิม่ เติม
ง๑๖๒๐๑ เห็ดนางฟ้า ๖
ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖
ส๑๖๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม (ห้องสมุด)
* กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
(๘๔๐)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
(๑๒๐)
๔๐
๓๐
๔๐
๑๐
๑,๐๘๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑
ค๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๒
ส๒๑๑๐๑
ส๒๑๑๐๒
พ๒๑๑๐๑
พ๒๑๑๐๒
ศ๒๑๑๐๑
ศ๒๑๑๐๒
ง๒๑๑๐๑
อ๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑
คณิตศาสตร์ ๑
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑
การออกแบบและเทคโนโลยี ๑

สังคมศึกษา ๑
ประวัติศาสตร์๑
สุขศึกษา ๑
ฟุตบอล
ศิลปะ ๑
ดนตรี/นาฏศิลป์๑
การงานอาชีพ ๑
ภาษาอังกฤษ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑๒๐๑
ว๒๑๒๐๒
ส๒๑๒๓๑
ส๒๑๒๐๑
ง๒๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑

หน้าที่พลเมือง ๑
การป้องกันการทุจริต ๑
การปลูกมะนาว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

(หน่วยกิต/
ชม.)
๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒
ค๒๑๑๐๒
ว๒๑๑๐๓
ว๒๑๑๐๔
ส๒๑๑๐๓
ส๒๑๑๐๔
พ๒๑๑๐๓
พ๒๑๑๐๔
ศ๒๑๑๐๓
ศ๒๑๑๐๔
ง๒๑๑๐๒
อ๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒
คณิตศาสตร์ ๒
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒
การออกแบบและเทคโนโลยี ๒

สังคมศึกษา ๒
ประวัติศาสตร์๒
สุขศึกษา ๒
เทเบิลเทนนิส
ศิลปะ๒
ดนตรี/นาฏศิลป์๒
การงานอาชีพ ๒
ภาษาอังกฤษ ๒

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๑๒๐๒
ว๒๑๒๐๔
ส๒๑๒๓๒
ส๒๑๒๐๒
ง๒๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑

หน้าที่พลเมือง ๒
การป้องกันการทุจริต ๒
การประดิษฐ์ของชำร่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

(หน่วยกิต/
ชม.)
๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

๒.๕ (๑๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๖๐๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์๑
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑
ว๒๒๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๑
พ๒๒๑๐๒ แบตมินตัน
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑
ศ๒๒๑๐๒ ดนตรี/นาฏศิลป์๑
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๒๒๐๑
ว๒๒๒๐๒
ส๒๒๒๓๑
ส๒๒๒๐๑
ง๒๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑

หน้าที่พลเมือง ๑
การป้องกันการทุจริต ๑
การแปรรูปอาหาร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒
ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒
ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๒
พ๒๒๑๐๔ ฟุตซอล
ศ๒๒๑๐๓ ศิลปะ๒
ศ๒๒๑๐๔ ดนตรี/นาฏศิลป์๒
ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒.๕ (๑๐๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๒.๕ (๑๐๐)

๐.๕ (๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

ค๒๒๒๐๒
ว๒๒๒๐๔
ส๒๒๒๓๒
ส๒๒๒๐๒
ง๒๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๒

หน้าที่พลเมือง ๒
การป้องกันการทุจริต ๒
ช่างตัดผม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

๖๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๖๐๐
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โครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์๑
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑
ว ๒๓๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์๑
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๑
พ๒๓๑๐๒ บาสเกตบอล
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑
ศ๒๓๑๐๒ ดนตรี/นาฏศิลป์๑
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๓๒๐๑
ว๒๓๒๐๒
ส๒๓๒๓๑
ส๒๓๒๐๑
ง๒๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๑

หน้าที่พลเมือง ๑
การป้องกันการทุจริต ๑
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒
ว ๒๓๑๐๔ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒
ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๒
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์๒
พ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา๒
พ๒๓๑๐๔ เซปักตะกร้อ
ศ๒๓๑๐๓ ศิลปะ ๒
ศ๒๓๑๐๔ ดนตรี/นาฏศิลป์๒
ง๒๓๑๐๓ การงานอาชีพ ๒
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒

๒.๕ (๑๐๐)

รายวิชาเพิ่มเติม

๒.๕ (๑๐๐)

๐.๕ (๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

๖๐
๒๐
๑๕
๒๐
๕
๖๐๐

ค๒๓๒๐๒
ว๒๓๒๐๔
ส๒๓๒๓๒
ส๒๓๒๐๒
ง๒๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ๒

หน้าที่พลเมือง ๒
การป้องกันการทุจริต ๒
การเลี้ยงกบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
– ลูกเสือ เนตรนารี
– ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน

๑๑ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)

๖๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๖๐๐
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คาอธิ บายรายวิ ชา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๖๐) ได้กาหนดคาอธิบายรายวิชาของวิชาต่าง ๆ ทีส่ อนในแต่ละปี การศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย ชื่อ
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จานวนชัวโมงต่
่
อปี ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และสาระการเรียนรูร้ ายปี
คาอธิบายรายวิชาจะช่วยให้ผสู้ อนจัดหน่วยการเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปี ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ เนื่องจากคาอธิบายรายวิชาจะรวมสาระการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนต้องเรียนรูต้ ลอดทัง้ ปี กลุม่ ของ
สาระการเรียนรูต้ ลอดปี จะมีจานวนมาก ดังนัน้ การจัดเป็ นหน่วยการเรียนรูห้ ลาย ๆ หน่วย จะช่วยให้กลุ่ม
ของสาระการเรียนรูม้ ขี นาดเล็กลง และบูรณาการได้หลากหลายมากขึน้
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) ได้กาหนดรายละเอียดของคาอธิบาย
รายวิชาเรียงตามลาดับไว้ ดังนี้
๑. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี ๓
๒. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี
๓
๓. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
๑
ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๔. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๕. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๖. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
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๗. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
๓
๘. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๙. คาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
๑๐. คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๑๑. คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม วิชาการป้ องกันการทุจริต ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
๑๒. คาอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๓
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความสั้นๆ หนังสือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและ
นำเสนอเรื่องที่อ่าน เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ เลขไทย คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียน
สื่ อ สารด้ว ยคำและประโยคง่าย ๆ ฟั งคำแนะนำ คำสั่ งง่ายๆ และปฏิ บั ติตาม พู ด แสดงความคิด เห็ น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู สื่อสารเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งระบุเส้นทางคมนาคมไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งได้ตามวัตถุประสงค์ บอกความหมายของคำ และ ข้อความที่อ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ เลข
ไทย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็ นในชีวิตประจำวัน ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งระบุเส้นทางคมนาคมไปยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้ ความบันเทิง เรียบ
เรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคำคล้องจองง่าย ๆ ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตาม
ความสนใจ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูด
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการ
พูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สื่อสารได้ถูกต้อง
รักการเรียนภาษาไทย ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
เห็ น คุ ณ ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์ ภ าษาไทย และตั ว เลขไทย สามารถนำความรู้ ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สาระท้องถิ่น บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กและ
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจที่สามารถนำไปใช้ในชีวิต
จริงและท้องถิ่น
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มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ป.๑๑, 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.๑๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓/ ท ๓.๑ ป.๑๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕/
ท ๔.๑ ป.๑๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔/ .ท ๕๑ ป๑/๑, ป.๑/๒.
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
สามารถบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
เขียนแผนผังการเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ลักษณะคำคล้องจอง อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง หนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน แสดง
ความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เรื่องสั้น ๆ ตาม
จินตนาการ สะกดคำและบอกความหมายของคำ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่
ซับซ้อน และปฏิบัติตาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู สื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน ฟังและดู ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ การฟัง
วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณ ค่าตามความสนใจ ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ
โดยใช้ ก ระบวนการอ่ าน กระบวนการเขี ย น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการ
พูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สื่อสารได้ถูกต้อง
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย รักการเรียนภาษาไทย มีมารยาทในการอ่าน
เขียน การฟัง การดู สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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สาระท้องถิ่น การสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง สำหรับ
เด็กเพื่ อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยาน
ตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ป.๒๑, 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.๒๑, 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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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว หนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน ข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน อธิบายสภาพภูมิศาสตร์บริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน เขียนแผนผังการ
เดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บันทึกประจำวัน จดหมายลาครู เรื่องตามจินตนาการ สะกดคำ
และบอกความหมายของคำ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อ งที่อ่ าน เกี่ยวกับ เรื่อ งที่ฟั งและดู ลำดับเหตุการณ์ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
และการพู ด ระบุ ช นิ ด และหน้ า ที่ ข องคำในประโยค ข้ อคิ ดที่ ได้ จากการอ่ านวรรณกรรมเพื่ อ นำไปใช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน แต่งประโยคง่ายๆ คำคล้องจองและคำขวัญ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ รู้จัก
เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่ าน ท่อ งจำบทอาขยานตามที่ก ำหนดและบทร้อ ยกรองที่มีคุ ณ ค่าตามความสนใจ เลื อ กใช้ ภ าษาไทย
มาตรฐานและ ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ฝึก
ปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูดแสดงความคิดเห็น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง
เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย รักการเรียนภาษาไทย มีมารยาท ในการ
อ่าน เขียน การฟัง การดู สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
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สาระท้องถิ่น แต่งประโยคเพื่อ การสื่อ สาร ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยค
ขอร้อง ประโยคคำสั่ง แต่งคำคล้องจองและ คำขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดที่ ได้จากการอ่ านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่ อนำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวันและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อ
ปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยาน ตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ป.๓๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ท ๒.๑ ป.๓๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ท ๓.๑ ป.๓๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ท ๔.๑ ป.๓๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ท ๕.๑ ป.๓๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด

ป.๓/๔,
ป.๓/๔,
ป.๓/๔,
ป.๓/๔,
ป.๓/๔/

ป.๓/๕,
ป.๓/๕,
ป.๓/๕,
ป.๓/๕,

ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙/
ป.๓/๖/
ป.๓/๖/
ป.๓/๖/
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อ่านจับใจความ
จากสื่อ ต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด แล้วสามารถตอบคำถามจากเรื่อ งที่อ่ าน แยกข้อ เท็จจริงและข้อคิดเห็น
คาดคะเนเหตุการณ์โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือที่
มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำขวัญและคำแนะนำ
โดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางาน
เขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและดู ในชีวิตประจำวัน จับใจความของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วพูดสรุปความ พูดแสดง
ความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึก ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนาและมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด สะกดคำและ
บอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำ
สรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ในประโยค แต่งประโยค ๒ ส่วน และประโยค ๓ ส่วนได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา
โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่อ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ
นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
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สาระท้องถิ่น แต่งกลอนสี่และคำขวัญ บอกความหมายของคำพังเพยและสุภาษิตและเปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านและท่องจำบทอาขยาน
ตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ท ๒.๑ ป.๔๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ท ๓.๑ ป.๔๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ท ๔.๑ ป.๔ ,๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔/ป๔/๕,
ท ๕.๑ ป.๔๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔/
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด

ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘/
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘/
ป.๔/๖/
ป.๔/๖, ป.๔/๗.
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายความหมาย ของคำ
ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลาย อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและ
ปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมี
มารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำ
ขวัญ คำอวยพร คำแนะนำและคำอธิบาย แสดงขั้นตอนโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพือ่ ใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
และญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการ ได้แก่ ใบฝากเงิน และ
ใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน จับ
ใจความของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก ตั้งคำถามและ
ตอบคำถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์การฟังเรื่องเขา
แก้วเขาหน่อจากผู้รู้ วิเคราะห์ภาพหลักฐานที่พบในบริเวณพูด-รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการ
ฟัง การดู การสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท คำสันธาน
และคำอุทานในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำ
ราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งกาพย์ยานี ๑๑ และใช้ ส ำนวนได้ถูกต้อ ง สรุป เรื่อ ง
อธิบายคุณค่า ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และ
ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่อ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
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ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ
นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
สาระท้องถิ่น อ่านงานเขียนเรื่องปราสาทเมืองต่ำ แผ่นพับ เอกสารที่มีผู้รวบรวมไว้ อ่านเรื่องประวัติปราสาท
เมืองต่ำ เขียนเรื่องราวของปราสาทเมืองต่ำ

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ป.๕ ,๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕/ป๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘.
ท ๒.๑ ป.๕๑, 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.๕๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕/
ท ๔.๑ ป.๕๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗/
ท ๕.๑ ป.๕๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔/
รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง รู้ความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร อ่าน
เรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
นำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม รู้ความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือ
ตามความสนใจและรู้คุณค่าที่ได้รับ อ่านออกเสียงป้ายต่างๆที่ให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆจับใจความเรื่องที่อ่าน
และสรุปและมีมารยาทในการอ่าน
เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว กรอก
แบบรายการต่าง ๆ เขียนตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ตั้งคำถาม ถามตอบเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือพูดรายงาน
ประเด็นที่ศึกษาจากเรื่องที่ฟัง ดูและพูด พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด
วิเคราะห์ช นิดและหน้าที่ของคำ ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ รวบรวม บอกความหมายของคำ
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวน
สุภาษิต คำพังเพย
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรม เล่านิทานพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบท
อาขยานและบทร้อยกรองได้อย่างมีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่อ่านฟังและดู
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนำไปใช้
ชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ
นักเรียนมีนิสัยรักและมีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
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สาระท้องถิ่น การอ่านในใจและอ่านออกเสียงประวัติ เขาพนมรุ้ง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย ได้แก่ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น การถนอมอาหาร
ในท้องถิ่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือชุมนุมต่างๆในโรงเรียน เขียนคำขวัญ คำอวยพร เขียนแนะนำ
อธิบายเรื่องราวในท้องถิ่นการเขียนคำขวัญ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและ
โรงเรียน ชุมชนของตนเอง เขียนเรียงความเรื่องต่างๆในชุมชน พูดรายงานหน้าชั้นเรียนจาก
เรื่องที่กำหนดร่วมกัน อ่านข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน แยกข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริง แต่งบท
ร้อยกรองเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรา ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่นการทำบุญต่างๆ วันแห่เทียน
จำนำพรรษา ตักบาตรเทโวเทศน์มหาชาติ สรงน้ำ พระวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลอย
กระทง งานบวชนาค งานแต่ ง สู่ ข วั ญ ข้ าว การแต่ ง กายแบบไทยการทอดกฐิ น ทำบุ ญ
กลางบ้าน ฯลฯ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ราชาธิราช สุภาษิต นิทานเทียบสุภาษิต สุภาษิต
สอนหญิง นิทานสำหรับเด็ก
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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. ป๖/๙.
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/ ป๖/๙.
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/
ป๖/๕, ป.๖/๖.
ท ๕.๑ ป.๖๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔/
รวมทั้งหมด ๓๔ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑/ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา

๑๒๐ ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
จำนวน ๓ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน อ่ านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อ ยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อ งที่อ่ าน จับ
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ระบุและอธิบายคำ
เปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดย
พิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท ชักจูง โน้มน้าวใจ ปฏิบัติตาม
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน
การเขียน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน เขียนเรียงความ เขียนย่อ
ความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย
กิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และมีมารยาทใน การเขียน
การฟัง การดู และการพูด พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา และมีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย สร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคำในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จำแนกและใช้
สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
วรรณคดี แ ละวรรณกรรม สรุ ป เนื้ อ หาวรรณคดี และวรรณกรรมที่ อ่ าน วิเคราะห์ ว รรณคดี แ ละ
วรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
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ความสนใจ
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
.ท ๑๑ 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
.ท ๒๑ ม,๑/๑. ม,๑/๒. ม,๑/๓. ม,๑/๔. ม,๑/๕. ม,๑/๖. ม ,๑/๗.ม.๑/๘ ,ม๑/๙.
.ท ๓๑ ม,๑/๑. ม,๑/๒. ม,๑/๓. ม,๑/๕. ม ๑/๖.
.ท ๔๑ ม,๑/๑. ม,๑/๒. ม,๑/๓. ม,๑/๔. ม ๑/๖.
.ท ๕๑ ม,๑/๑. ม,๑/๒. ม,๑/๓. ม,๑/๔. ม ๑/๕.
รวมทั้งหมด ๓๕ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑๒๒๑๐๒/ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
จำนวน ๓ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์ เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่าง
มีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่ านเรื่อ งต่างๆ แล้ว เขียนกรอบ
แนวคิ ด ผั ง ความคิ ด บั น ทึ ก ย่ อ ความ และรายงาน สั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ และแหล่ งเรี ยนรู้ ต่างๆ มาพั ฒ นาตน พั ฒ นาการเรี ยน และพั ฒ นาความรู้ ท างอาชี พ และ
มีมารยาทในการอ่าน
การเขียน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญชัด ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมา
พัฒนางานเขียนของตนเอง เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่ างสม่ำเสมอ และมี
มารยาทในการเขียน
การฟัง การดู และการพูด สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด
การใช้ภ าษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟั งและดู แล้วกำหนด
แนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชี วิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่างๆ
พู ด แสดงทรรศนะ โต้ แย้ง โน้ม น้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ ด้ว ยภาษาถูกต้อ งเหมาะสม และมี มารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่
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โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมิน
การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วรรณคดีแ ละวรรณกรรม วิเคราะห์และวิจารณ์ ว รรณคดีและวรรณกรรมตามหลั กการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชือ่ มโยงกับการเรียนรูท้ างประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม ใน
อดีต วิเคราะห์และประเมินคุณ ค่าด้านวรรณศิล ป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำ
และบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
.ท ๑๑ ม.๒๑/, ม.๒๒/, ม.๒๓/, ม.๒๔/, ม.๒๕/, ม.๒๖/, ม.๒/๗ และ ม.๒๘/
.ท ๒๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗ และ ม.๒/๘
ท ๓.๑ ม.๒๑/, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, และม.๒/๖
.ท ๔๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ , ม.๒/๔ และ ม.๒/๕
.ท ๕๑ ม.๒๑/, ม.๒๒/, ม.๒๓/, ม.๒๔/ และ ม.๒/๕
รวมทั้งหมด ๓๒ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑/ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
จำนวน ๓ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ระบุความ
แตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ประเมิน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความ
เป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้ แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าและ
แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมีมารยาทในการอ่าน
การเขียน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ เขียนย่อความ เขียน
จดหมาย กิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้
และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน และมีมารยาทในการ
เขียน
การฟัง การดู และการพูด แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และ
วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้ อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอ
หลักฐานตามลำดับ เนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
หลักการใช้ภ าษาไทย จำแนกและใช้ คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการ
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และวิชาชีพและแต่งบทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึ้นวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ท ๑.๑ ม.๓๑, 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
ท ๒.๑ ม.๓๑, 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
ท ๓.๑ ม.๓๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓/, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ท ๔.๑ ม.๓๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓/, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
ท ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๓๖ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <
เรี ย งลำดั บ จำนวนนั บ ไม่ เกิ น ๑๐๐ และ ๐ ตั้ งแต่ ๓ ถึ ง ๕ จำนวน หาค่ า ของตั ว ไม่ ท ราบค่ า ในประโยค
สัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญ หาการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ ระบุจำนวนที่
หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ ๑ และ ทีละ ๑๐ และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของ
รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี ๒ รูป วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตรเป็น
เมตร จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๑ หน่วย
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลาเรียน ๑๖๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ แสดงสิ่งต่างๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมาย = ≠ > < เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐และ ๐ ตั้งแต่ ๓ ถึง ๕ จำนวนจากสถานการณ์ต่าง
ๆ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวน
นับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับ
จำนวนไม่เกิน ๒ หลั ก หาค่าของตัว ไม่ทราบค่าในประโยคสั ญ ลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๒ หลัก
ตัวหาร ๑ หลัก โดยที่ผลหารมี ๑ หลัก ทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน
๑,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดี่ยวเป็นหน่วยเดี ยวกัน วัดและ
เปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด
แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัม
และขีด วัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร จำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมและ
วงกลม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป ๑ รูปแทน ๒ หน่วย ๕
หน่วย หรือ ๑๐ หน่วย
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
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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
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลาเรียน ๑๖๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
อ่ านและเขีย นตั ว เลขฮิ น ดูอ ารบิ ก ตั ว เลขไทยและตั ว หนั งสื อ แสดงจำนวนนั บ ไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียนเศษส่วน
แสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่
เศษน้อยกว่า หรือเท่ากับตัวส่วน หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
แสดงการคูณของจำนวน ๑ หลักกับจำนวนไม่เ กิน ๔ หลัก และจำนวน ๒ หลัก กับจำนวน ๒ หลัก หาค่าของ
ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๔ หลัก ตัวหาร ๑ หลัก หาผลลัพธ์การบวก
ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอน
ของจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน ๑ และ
หาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
และผลบวกไม่เกิน ๑ และโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของ
สิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร คาดคะเนความยาวเป็น เมตรและเป็นเซนติเมตร
เปรี ย บเที ย บความยาวระหว่ า งเซนติ เมตรกั บ มิ ล ลิ เมตร เมตรกั บ เซนติ เ มตร กิ โลเมตรกั บ เมตร จาก
สถานการณ์ ต่ าง ๆ แสดงวิธีห าคำตอบของโจทย์ ปั ญ หาเกี่ย วกับ ความยาว ที่ มี ห น่ ว ยเป็ น เซนติ เมตรและ
มิล ลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร เลือ กใช้เครื่องชั่ง ที่เหมาะสม วัดและบอกน้ำหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง
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กิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญ หาเกี่ยวกับ
น้ ำ หนั ก ที่ มี ห น่ ว ยเป็ น กิ โลกรั ม กั บ กรั ม เมตริ ก ตั น กั บ กิ โลกรั ม เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งตวงที่ เหมาะสม วั ด และ
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหา

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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, ป๓/๑๑
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
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วดั
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คำอธิบายรายพื้นฐาน
รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
อ่ า นและเขี ย นตั ว เลขฮิ น ดู อ ารบิ ก ตั ว เลขไทย และตั ว หนั ง สื อ แสดงจำนวนนั บ ที่ ม ากกว่ า ๑๐๐ ,๐๐๐
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ ต่าง ๆ บอก อ่านและเขียน
เศษส่ ว นจำนวนคละแสดงปริ ม าณสิ่ ง ต่ า ง ๆ และแสดงสิ่ ง ต่ า ง ๆ ตามเศษส่ ว นจำนวนคละที่ ก ำหนด
เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวอีกหนึ่ง อ่านและเขียน
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด เปรียบเทียบ
และเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การ
คูณ การหารจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ หาค่าของตัวไม่ทราบค่า
ในประโยคสัญ ลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนที่มีผลคู ณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยค
สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับ และ ๐ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
และ ๐ สร้างโจทย์ปัญหา ๒ ขั้นตอนของจำนวนนับและ ๐ พร้อมทั้งหาคำตอบ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วน
และจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และ
โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง หาผลบวก ผลลบของ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ๒ ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน
๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ แสดงวิธี
หาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จำแนกชนิดของมุม บอก
ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหา
คำตอบของโจทย์ปัญหา
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มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชีว้ ัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเปนตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลคูณ ผลหารของ
เศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญ หาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒
ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หาผลหารที่ตังตั้งเป็นจำนวนนับ หรือ
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์
ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและ
เขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูป
ทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของภาชนะ
ทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้ นตรง หรือส่ วนของเส้นตรงให้ขนานกับ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม บอก
ลักษณะของปรึซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหำตอบของโจทย์ปัญ หา เขียนแผนภูมิแท่ง จากข้อมูลเป็น
จำนวนนับ
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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 ๔ มาตรฐาน ๑๙ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ ๒ ปริมาณจากข้อความ หรือสถานการณ์โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนที่
เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓ จำนวน หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน ๓
จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก
ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ
๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบ
ของโจทย์ปัญ หาการบวก การลบ การคู ณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญ หา
อัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญ หาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญ หา
เกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย
ทรงสีเหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญ หาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้ นที่ของรูปหลาย
เหลี่ ย ม แสดงวิธี ห าคำตอบของโจทย์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความยาวรอบรู ป และพื้ น ที่ ข องวงกลม จำแนกรู ป
สามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม
บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
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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 ๕ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชีว้ ัด

ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวติ จริง เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชีก้ ำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการ
แก้ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์และปัญ หาในชี วิตจริง เข้าใจและประยุกต์ใช้ อั ตราส่ ว น สั ดส่ วนและร้อ ยละในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ แ ละปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง เข้ าใจและใช้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น ในการแก้ ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์และปัญ หาในชีวิตจริง ใช้ความรู้ทางเรขาคณิ ตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรื อ โปรแกรมเรขาคณิ ต พลวั ต อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งรู ป เรขาคณิ ต
ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญ หาในชีวิตจริง เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ค ๑.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ค ๒.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒
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ค ๓.๑ ม.๑/๑
รวม ๔ มาตรฐาน ๙ ตัวชีว้ ดั

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจจำนวนจริงและความสัมพันธ์ของจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจหลักการการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุ นามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปญหาคณิตศาสตร์และปญหาในชีวิตจริง ประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ป ญหาคณิตศาสตร์และปญหาในชีวิตจริง ใช้ความรู้
ทางเรขาคณิ ตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรงรวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป ญหาในชีวิตจริง นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ ในการแก้ป ญหา
คณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญ หาคณิ ตศาสตร์และปัญ หาในชีวิตจริง
เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจากแผนภาพต้น-ใบ ฮิส
โทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำซื้อติดไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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ค ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ค ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ค ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ค ๓.๑ ม.๒/๑
รวม ๔ มาตรฐาน ๙ ตัวชีว้ ดั

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เข้าใจและใช้
ความรู้ เกี่ยวกับ ฟั งก์ ชั นกำลั งสองในการแก้ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ เข้าใจและใช้ ส มบั ติของการไม่เท่ากันเพื่ อ
วิเคราะห์และแก้ปัญ หา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้
ความรู้ เรื่อ งพื้ น ที่ผิ วของพี ระมิด กรวยและทรงกลมในการ แก้ป ญหาคณิ ตศาสตร์ และปัญ หาในชี วิตจริง
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมในการ แก้ป ญหาคณิตศาสตร์และปญหาใน
ชีวิตจริง เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปั ญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญ หาคณิ ตศาสตร์ เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอและ
วิเคราะห์ข้อ มูล จากแผนภาพกล่ อ งและแปลความหมายผลลั พ ธ์ร วมทั้ งนำเซนปิ่ นไปใช้ ในชี วิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓
ค ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒
ค ๒.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒ , ม.๓/๓
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ค ๓.๑ ม.๓/๑
ค ๓.๒ ม.๓/๑
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๒ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ระบุชอื่ พืชและสัตว์ทอี่ าศัยอยูบ่ ริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง การ
เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดวงดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่
สังเกตได้
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยี ใน
การสร้า ง จัด เก็บ เรีย กใช้ข้อ มูล ตามวัต ถุป ระสงค์ ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบ ัติต าม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
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มาตรฐานตัวชี้วัด/
ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 2.3 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2
ว 3.2 ป.1/1
ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5
รวม ๗ มาตรฐาน ๑๕ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักถึงความ
จำเป็นที่พชื ต้องการได้รับน้ำและแสงเพือ่ การเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม สร้าง
แบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวติ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน
โดยใช้ หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ เปรี ยบเที ยบสมบั ติ ที่ สั งเกตได้ ของวั สดุ เพื่ อนำมาทำเป็ นวัตถุ ในการใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักถึงประโยชน์
ของการนำวัสดุ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
บรรยายแนวการเคลื่ อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ตระหนักในการเห็นคุณ ค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการ
มองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการ
ใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้
แสดงลำดับ ขั้น ตอนการทำงานหรือ การแก้ปัญ หาอย่า งง่ายโดยใช้ภ าพ สัญ ลัก ษณ์ หรือ ข้อ ความ เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
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จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
ว 1.3 ป.2/1
ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2
ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2
ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
รวม ๖ มาตรฐาน ๑๖ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิง่ เหล่านีอ้ ย่างเหมาะสม
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง
อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุ ชิ้น
ใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผั สและแรงไม่สัมผั สที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุขั้วแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ
ระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้ าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดย
นำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย
อธิบายแบบรูปเส้ นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายสาเหตุการเกิด
หน้า 61

ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง
ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ระบุส่วนประกอบ
ของอากาศ บรรยายความสำคัญ ของอากาศ และผลกระทบของมลพิ ษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้
แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม
ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

มาตรฐานตัวชี้วัด/
ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓,
รวม ๗ มาตรฐาน ๒๕ ตัวชี้วัด

ป.๓/๔
ป.๓/๔

ป.๓/๔
ป.๓/๔
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จำแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน
และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับ
ผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง เปรียบเทียบสมบัติ
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
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จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบ
รูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลอง
แสดงองค์ ป ระกอบของระบบสุ ริ ย ะ และอธิ บ ายเปรี ย บเที ย บคาบการโคจรของดาวเคราะห์ ต่ าง ๆ จาก
แบบจำลอง
ใช้ เหตุ ผลเชิ งตรรกะในการแก้ ปั ญ หา การอธิบ ายการทำงาน การคาดการณ์ ผ ลลั พ ธ์ จากปั ญ หาอย่ างง่าย
ออกแบบ และเขี ยนโปรแกรมอย่างง่า ย โดยใช้ ซอฟต์ แวร์ หรื อ สื่ อ และตรวจหาข้ อผิ ดพลาดและแก้ ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ว ๑.๒ ป.๔/๑
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๑ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๒ ๓. ป.๔/๑
ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
รวม ๗ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชี้วัด

หน้า 64

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชวี ิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวี ิต
กับสิ่งไม่มีชีวติ เพื่อประโยชน์ตอ่ การดำรงชีวติ เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มตี ่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์
แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่
อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการ
ละลายของสารในน้ำโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผั นกลับ
ไม่ได้ อธิบายวิธีการหาแรงลัพ ธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณี ที่วัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการ
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เกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง
เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง ใช้ แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ำ สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
ใช้ เหตุผ ลเชิ งตรรกะในการแก้ปัญ หา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ ผลลั พ ธ์ จากปัญ หาอย่างง่าย
ออกแบบ และเขี ย นโปรแกรมที่ มี ก ารใช้ เหตุ ผ ลเชิ งตรรกะอย่ างง่าย ตรวจหาข้อ ผิ ด พลาดและแก้ ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒ ,ป.๕/๓,
ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ว ๔.๒ ป.๕/๑ ,ป.๕/๒ , ป.๕/๓,
รวม ๘ มาตรฐาน ๓๒ ตัวชี้วัด

ป.๕/๔
ป.๕/๔
ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๔, ป.๕/๕
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน บอกแนวทางในการ
เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร
อธิ บ ายการเกิ ด และผลของแรงไฟฟ้ า ซึ่ งเกิ ด จากวั ต ถุ ที่ ผ่ า นการขั ด ถู โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลั กฐานเชิงประจักษ์
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่ อ หลอดไฟฟ้ า แบบอนุ ก รมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้ อ จำกั ด และการประยุ ก ต์ ใช้ ใน
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ชีวิตประจำวัน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามัว
สร้ างแบบจำลองที่ อ ธิบ ายการเกิ ด และเปรี ยบเที ยบปรากฏการณ์ สุ ริ ยุ ป ราคาและจัน ทรุ ป ราคา อธิบ าย
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ และคาดคะเนสภาพแวดล้ อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์
เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจำลอง
อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยายลักษณะและผลกระทบของ
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อ
สิ่งมี ชี วิต ตระหนั กถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ เรือ นกระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิ บัติตนเพื่ อ ลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปั ญหาที่ พบในชี วิตประจำวัน ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่า งง่า ย เพื ่อ แก้ป ัญ หาในชีว ิต ประจำวัน ตรวจหาข้อ ผิด พลาดของโปรแกรมและแก้ไ ข ใช้
อินเทอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
มาตรฐตัวชี้วัด/
ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ว ๒.๑ ป.๖/๑
ว ๒.๒ ป.๖/๑
ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
รวม ๗ มาตรฐาน ๓๐ ตัวชี้วัด

ป.๖/๔, ป.๖/๕

ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘
ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ป.๖/๔
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สมบัตขิ องสารบริสุทธิการจ
์ าแนกและองค์ประกอบของ
สารบริสุทธิ ์ เซลล์ การลาเลียงสารเข้า ออกเซลล์ การสืบพันธุแ์ ละการขายพันธุข์ องพืชดอก การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง การลาเลียงน้า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ สามารถสือ่ สารสิง่ ทีเ่ รียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนาความรูไ้ ป
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมทีเ่ หมาะสม
ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา
การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงือ่ นไข
และการวนซ้ำเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพือ่ ตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนือ้ หา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล
นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความ
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เสียหายให้แก่ผู้อื่น
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
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
ว ๔.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔

รวม ๔ มาตรฐาน ๓๐ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอน
ความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้น
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ตอ่ บรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ
ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟา้ คะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์
อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความคิด ความ 21
เข้าใจ สามารถสือ่ สารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ
อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
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มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ว ๒.๑ ม.๑/๙, ม.๑/๑๐
ว ๒.๒ ม.๑/๑
ว ๒.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗
ว ๓.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗
ว ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕

รวม ๕ มาตรฐาน ๒๒ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ หลักการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบต่างๆ
ของร่างกาย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่างๆ ให้เป็นปกติ การเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทน แนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน
การสะสมตัวของตะกอนที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของชัน้ หน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน
ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน สมบัติบางประการของดิน การใช้ประโยชน์ดิน กระบวนการ
เกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่างยัง่ ยืนในท้องถิ่นของตนเอง กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝัง่ ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
มีความสามารถในการเปรียบเทียบ ระบุ สรุป รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกแบบ เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
นำเสนอแนวทางเพือ่ ให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสอื่ สาร แนวทางการปฏิบัติ
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เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงาน
นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและ
กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
ว ๓.๒ 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
ว ๔.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔

รวม ๓ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการแยกสารผสม ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร การใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โมเมนต์ของแรง คำนวณโดยใช้สมการ M = Fl สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ อัตราเร็วและความเร็ว
ของการเคลือ่ นที่ของวัตถุ การกระจัดและความเร็ว งานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้สมการ
W = Fs และ P =W/t หลักการทำงานของเครื่องกล เครื่องกลอย่างง่าย ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ การเปลี่ยนและการ
ถ่ายโอนพลังงานโดยใช้
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล ระบุ สรุป รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกแบบ เปรียบเทียบ
ตัดสินใจ นำเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสือ่ สารสิ่งที่เรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น
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ในการทำงานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี
ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปญ
ั หาใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือในการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ว ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖
ว ๒.๒ 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
ว ๒.๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖
ว ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕

รวม ๔ มาตรฐาน ๓๒ ตัวชี้วัด

หน้า 73

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วสั ดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และ
วัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม
โดยเสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่
ของอะตอมเมือ่ เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน
และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกริ ิยาการเกิดสนิมของ
เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้ง
เขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิรยิ าเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน วิธแี ก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณปริมาณที่
เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน แผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
คำนวณพลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
แบบจำลองทีอ่ ธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น
หน้า 74

แม่เหล็กไฟฟ้า กฎการสะท้อนของแสง การเคลือ่ นที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง การ
กระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศนอุปกรณ์
ความสว่างที่มีตอ่ ดวงตา วัดความสว่างของแสง โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้ 21
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสือ่ สารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ศึกษาขั้นตอนการพั ฒ นาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่ อ พั ฒ นา
แอปพลิเคชันข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้ อมูล การสืบค้นหา
แหล่ งต้นตอของข้อ มูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และน าเสนอการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
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
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
ว ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕

รวม ๓ มาตรฐาน ๓๓ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน
จำนวน ๑ ๑.๕ หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผูย้ ่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชวี ิตในโซ่อาหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และ
ฟีโนไทป์การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลีย่ นแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วง แบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ แบบจำลอง
ที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ วิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางาน
โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
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สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี
ในอนาคต และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อนื่ เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
เลือกข้อมูลที่จำเป็นโดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพือ่ ออกแบบวิธีการแก้ปญ
ั หาในชุมชนหรือท้องถิ่น
ในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทัง้ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัยทดสอบ ประเมินผลชิ้นงานหรือวิธีการและนำเสนอผลงาน
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ว ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖
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
ว ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ว ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕

รวม ๔ มาตรฐาน ๒๖ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง/ความสำคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าขอการสวดมนต์ แผ่เมตตา สติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อวัด ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา
ศึกษา ระบุ ยกตัวอย่างประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนการ
กระทำความดีของตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับผลจากการกระทำนั้นโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน บทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
ศึ ก ษา ระบุ ยกตั ว อย่ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ในชี วิ ต ประจำวั น การใช้ จ่ า ยเงิ น ใน
ชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดตาม
ความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต
ศึกษา ระบุ สังเกต และเปรียบเทียบ แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้นความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัวทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆใช้แผนผังการ
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แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันที่เกิดตามธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์การเปลี่ยนแปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัวการมีส่วนร่วมในการจัด
ระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ กระบวนการทางจริ ย ธรรม กระบวนกลุ่ ม กระบวนสื บ ค้ น
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔
ส๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ส๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒
ส๒.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ส๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
ส๓.๒ ป.๑/๑
ส๕.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป. ๑/๕
ส๕.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชีว้ ดั
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงการออกผนวช ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่อง/
เล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญและการเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ใน
พระพุทธศาสนา และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและ
ในโรงเรี ย น ตามหลั ก ศาสนาเห็ น คุ ณ ค่ า ของการสวดมนต์ แผ่ เมตตามี ส ติ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของสมาธิ ใ น
พระพุทธศาสนา พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสน
พิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา
ศึ ก ษา อธิ บ าย ระบุ ปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ตกลง กติ ก า กฎระเบี ย บและหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจำวันมารยาทไทยการแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ความสัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในโรงเรียน และชุมชน
ศึกษา อธิบาย ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มาของรายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัวบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ
การออมการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
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ศึกษา อธิบาย ระบุ แยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียน
กับบ้านระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่แผนผัง และ
ภาพถ่ายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ความสำคัญและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้
อย่างคุ้มค่าความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน
โดยใช้ กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ ม กระบวนสื บ ค้น กระบวนการทางประวัติศ าสตร์
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส ๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓
ส ๑.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒
ส ๒.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓
ส ๒.๒ ป.๒/๑ ป.๒/๒
ส ๓.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓
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
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วดั

ป.๒/๔ ป.๒/๕ ป.๒/๖ ป.๒/๗
ป.๒/๔
ป.๒/๔

ป.๒/๔
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของพระพุ ทธศาสนา และศาสนาที่ ตนนับ ถือ ในฐานะที่ เป็น รากฐานสำคัญ ของ
วัฒนธรรมไทยพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน ประวัติของศาสดาที่ตน นับถือการดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรป /ิฎก คัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือพระรัตนตรัย การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ความสำคัญและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสน
สถาน ศาสนวัตถุศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ยกตัวอย่างประโยชน์ของการปฏิ บัติตนตามประเพณี และวัฒ นธรรมใน
ครอบครัว ท้องถิ่นการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายความสำคัญขอ
วันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิ ก ของชุม ชนการมีส ่ว นร่ว มในกิจ กรรมต่า งๆ ตามกระบวนการประชาธิป ไตยความแตกต่ างของ
กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออก
เสียงการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม/
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สนิ ค้าและบริการในการดำรง
ชีวิตการใช้จ่ายของตนเองและนำทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการของรัฐ
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จัดหาและให้บริการแก่ประชาชนความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีการแข่งขัน
ทางการค้า ที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบ ตระหนัก การใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการเขียนแผนผังง่ายๆ แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชนลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์และการประกอบอาชีพมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ความแตกต่างของเมืองและชนบทการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนกลุ่ ม กระบวนสืบ ค้น กระบวนการทางประวัติศาสตร์
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางจริยธรรม กระบวนการประชาธิปไตย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสื่อสัตย์สุจริตรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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.๓/๑ป.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
ส ๕.๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๓ ป.๓/๔ ป.๓/๕ ป.๓/๖
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วดั
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญ ของพระพุ ทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่บรรลุธรรม
จนถึงประกาศธรรมหรือประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือ หรือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามไตรสิกขา และ
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง
บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สวดมนต์
แผ่เมตตา มีสติ มีสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่นับถือ ปฏิบัติตนตาม
หลั กธรรมของศาสนาที่ ต นนั บ ถือ หรื อ ปฏิ บั ติ ตนเป็ น พลเมือ งดี ต ามวิ ถีป ระชาธิป ไตย เป็ น ผู้ น ำผู้ ต ามที่ ดี
วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย
ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสนอวิธีการที ่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
อำนาจอธิปไตยความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้ง ความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
สืบค้น ระบุ ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด
การเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
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โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ใช้แ ผนที่และรูปถ่ายในการสืบค้น วิเคราะห์
อธิบายและสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การ
สรุปเพื่อตอบคำถาม รวมถึงทักษะด้านการคิด และการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต ความสามารถทางภูมิศาสตร์
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓ ป.๔/๔ป.๔/๕ ป.๔/๖ ป.๔/๗ ป.๔/๘
ส ๑.๒ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓
ส๒.๑ ป.๔/๑ป.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 ๕.๑ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓
ส ๕.๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็น
หลักในการพัฒนาชาติไทย ประวัติศาสนาและศาสดาของศาสนาต่างๆ หลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ
สถานภาพของบุคคลในสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี
สิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค สินค้าและบริการในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคารและ
บทบาทหน้าที่ ดอกเบี้ย การฝากเงิน และการถอนเงิน การกู้ยืมเงิน ตำแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคตนเอง
ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมในภูมิภาค
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากร อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลที่เกิดจากการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
ในภูมิภาค
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการทางสั งคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณลักษณะด้านมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ ในด้ านรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ มี ห ลั ก ธรรมในการดำเนิ น ชี วิต รั ก ความเป็ น ไทย มี จิ ต
สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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 ป.๕/๓
ส ๕.๒ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓
รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชีว้ ัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เรือ่ งความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และ
ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติศาสดา หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ พิธีกรรมทางศาสนา
กฎหมาย ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ความหมาย ประเภท การ
เปลี่ยนแปลง ความแตกต่าง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ข่าวและเหตุการณ์ การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจ
หน่วยเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน การรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจ
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยธรรมชาติ ภูมิลักษณ์ที่
มีอิทธิพล ต่อภูมิสังคมของไทย สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการทางสั งคม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่ อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด มีคุณลักษณะด้านมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานสามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ อันพึง
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ประสงค์ ในด้ านรั กชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ มี ห ลั กธรรมในการดำเนิ น ชี วิต รั กความเป็ น ไทย มีจิ ต
สาธารณะ และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส ๑.๑ ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕ป.๖/๖ป.๖/๗ป.๖/๘ป.๖/๙
ส ๑.๒ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔
ส ๒.๑ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓ป.๖/๔ป.๖/๕
ส ๒.๒ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓
ส ๓.๑ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓
ส ๓.๒ป.๖/๑ป.๖/๒
ส ๕.๑ป.๖/๑ป.๖/๒
ส ๕.๒ป.๖/๑ป.๖/๒ป.๖/๓
รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีอยู่ต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือการแก้ไขปัญหาของตนเอง
และครอบครัว การพัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชีวติ และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ สวดมนต์แผ่เมตตาตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การ
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆและ
ศาสนาอื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง ด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และบำเพ็ญตนต่อศา
สนสถานของศาสนาที่ตนนับถือพิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัตติ นในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีตามวิถีชวี ิตประชาธิปไตย
โดยการทำประโยชน์ในระดับชุมชน / ท้องถิ่น การเป็นพลเมืองดีของสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมและของประเทศ เกี่ยวกับลักษณะ ความสำคัญ แนว
ปฏิบัติ ประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เรียนรูเ้ รือ่ ง
กฎ ระเบียบ กฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนรู้และเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมในด้านลักษณะ องค์ประกอบ
บทบาท หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนของสมาชิกในสถาบันทางสังคมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว การศึกษา
ศาสนา และการเมืองการปกครอง เข้าใจระบบการเมืองการปกครองไทยเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแผ่นดิน
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และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันปฏิบัตติ นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักร
ไทยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง รวมถึงการอยู่รว่ มกันอย่างสันติสุขโดยยึดหลักคุณธรรมของการอยูร่ ่วมกันตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และ
การบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวติ ประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๑.๑ม.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,ม๑/๑๑
ส๑.๒ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม ๑/๕
ส๒.๑ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ,ม.๑/๔
ส๒.๒ม.๑/๑ ,ม.๑/๒ ,ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วดั

หน้า 92

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
รู้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้นเกี่ยวกับเป้าหมายความสำคัญ การผลิต การ
บริโภค และความหมายของหน่วยเศรษฐกิจ เข้าใจเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง รู้
วิธีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หน่วยครัวเรือนไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีคุณธรรม รู้
ความหมาย บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค หลักการและวิธีการเลือกบริโภค เข้าใจเรือ่ งอุปสงค์ อุปทาน การ
แลกเปลี่ยนสินค้า การพึ่งพาสถาบันการเงิน การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ และการมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วัน
เวลา ของโลก วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย
สำรวจและระบุที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย
วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเซียเนีย วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เซียเนีย อย่างยั่งยืน
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โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๓.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม.๑/๓
ส๓.๒ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔
ส๕.๑ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
ส๕.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓ ,ม.๑/๔
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๖๐ ชัว่ โมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตน
นับถือสู่ประเทศเพือ่ นบ้าน ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพือ่ นบ้าน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การ
พัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่
เมตตาตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ การดำรงชีวิต
แบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆและศาสนา
อื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และบำเพ็ญตนต่อศาสน
สถานของศาสนาที่ตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ
ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยเน้นในด้านสิทธิมนุษยชน และวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่ เข้าใจและเห็นความสำคัญการจัดระเบียบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ เจตนารมณ์
โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน การแบ่งอำนาจและการถ่วงดุล
อำนาจอธิปไตย ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติเพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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เคารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมทั้งนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๑.๑ม.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
ส๑.๒ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม.๒/๓,ม.๒/๔ , ม.๒/๕
ส๒.๑ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ,ม.๒/๔
ส๒.๒ม.๒/๑ ,ม.๒/๒
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี้วัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
รู้เข้าใจ สามารถบอกความหมาย และความสำคัญของการออม และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
และความหมาย ความสำคัญของ การผลิต การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจเรื่องหลักการและเป้าหมาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูว้ ธิ ีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หน่วยครัวเรือนไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า และมีคุณธรรม รู้ความหมาย บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิต หลักการและวิธีการเลือกบริการ เข้าใจเรื่อง
ปัจจัยของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาสถาบันการเงิน การแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้เครือ่ งมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
อธิบายมาตราส่วนทิศ และสัญลักษณ์ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและแอฟริกาวิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป
และแอฟริกา สืบค้นและอภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์
ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา อย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวติ ประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
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มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๓.๑ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม.๒/๓,ม.๒/๔
ส๓.๒ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓ ,ม.๒/๔
ส๕.๑ม.๒/๑ , ม.๒/๒ ,ม.๒/๓
ส๕.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ ,ม.๒/๓ ,ม.๒/๔
รวมทัง้ หมด ๑๕ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ความสำคัญของพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชว่ ยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ปฏิบัติหลักธรรมในการพัฒนาตนเพือ่ เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและ
การมีครอบครัว การพัฒนาจิตการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต และการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ สวดมนต์แผ่เมตตาตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับ
ถือ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์
ต่างๆและศาสนาอื่นๆ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง ด้านศาสนสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติของตนเอง และ
บำเพ็ญตนต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ พิธีกรรมประวัติความสำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญ
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆและในท้องถิน่ ตนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทรัพยากร สภาพปัญหา การอนุรักษ์และการแก้ปัญหาทรัพยากร มีคุณธรรมและรู้ถึงสิทธิของผู้บริโภคเข้าใจ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจ การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกลไกรัฐในการแทรกแซงราคาและสถาบันการเงินในประเทศเพือ่ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และ
สามารถวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากร ระบบเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชากรในประเทศและ
ท้องในถิ่นและสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
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เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๑.๑ม.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
ส๑.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗
ส๒.๑ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ ,ม.๓/๔ ,ม.๓/๕
ส๒.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒ ,ม.๓/๓,ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยเข้าใจสาระรัฐธรรมนูญที่ควรรู้ โดยเน้นการปฎิบัติตนใน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตระหนักถึงสถานภาพบทบาทเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ เข้าใจและเห็นความสำคัญการจัดระเบียบทางสังคม รับรู้ เข้าใจถึงหลักการ
เจตนารมณ์ โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั การแบ่งอำนาจและ
การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ทัง้ ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติเพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ศรัทธา ยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยเ์ คารพและปฏิบัติตาม กฎหมาย วิถีประชาธิปไตยรวมทั้งนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม
อย่างสงบสุข
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้
สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ วิเคราะห์แนวทาง
การจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ อย่าง
ยั่งยืน ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวติ ประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๓.๑ม.๓/๑, ม.๓/๒ ,ม.๓/๓
ส๓.๒ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ ,ม.๓/๕,ม.๓/๖
ส๕.๑ม.๓/๑ , ม.๓/๒
ส๕.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ ,ม.๓/๔,ม.๓/๕
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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ส ๑๑๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและใช้ปฏิทินในการบอกวัน เดือน ปี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติและจันทรคติ
คำที่แสดงช่วงเวลาเพื่อใช้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนค่ำ และ
เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การบอกเล่า การเชือ่ มโยง
เพื่อให้สามารถใช้เวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันและใช้คำแสดงช่วงเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้
รู้วธิ ีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวอย่างง่ายๆ โดยสอบถามผู้เกีย่ วข้องและการ
บอกเล่าเรือ่ งราวที่สืบค้นได้ โดยใช้ทักษะการสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความ
การเล่าเรือ่ ง
เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรือ่ งราวจากแหล่งข้อมูลเช่น)
บุคคล)และบอกเล่าข้อเท็จจริงที่ค้นพบได้อย่างน่าสนใจ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองในสมัย
ปัจจุบัน กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวผู้เรียน เตารีด การรีดผ้าด้วยเตาถ่านกับเตา)
ไฟฟ้า) หม้อหุงข้าว (การหุงข้าวที่เช็ดน้ำด้วยฟืนหรือถ่านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า) เกวียนกับรถยนต์ (การเดินทาง)
ถนน บ้านเรือน การใช้ควายไถนากับรถไถนารวมทั้งเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบนั การย้ายบ้าน การย้ายโรงเรียน การเลือ่ นชั้นเรียน การได้รับรางวัล การสูญเสีย)
บุคคลสำคัญของครอบครัว)โดยใช้ทักษะการสังเกต การใช้เหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การ
ยกตัวอย่าง และการบอกเล่า เพือ่ ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีต่อ
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ปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชวี ิตปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจ้ ักสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ์ และสิง่ ที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ใกล้ตัวผู้เรียนและ
เห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้ทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลการอธิบาย การปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าที่จะธำรงรักษาและสืบทอดต่อไป
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
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ส ๑๒๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
รู้จักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง การใช้คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้เดือนนี้ เดือน ,
ก่อน เดือนหน้า, ปีนี้ ปีก่อน ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม
เชือ่ มโยง เรียงลำดับ การเล่าเรือ่ ง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพือ่ ให้สามารถใช้วนั เวลาเรียงลำดับ
เหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง
รู้วิธีสื บค้ นเหตุ การณ์ ที่เกิดขึ้น ในครอบครั ว โดยใช้ ห ลั กฐานที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้แก่ ภาพถ่ าย สู ติบั ตร
ทะเบียนบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ มาอธิบายเรื่องราวต่างๆ และวิธีสืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน ทางด้านการประกอบ
อาชี พ การแต่งกาย การสื่ อ สาร ขนบธรรมเนียมประเพณี ในชุ มชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สืบค้นได้โดยใช้เส้นเวลา ฝึกทักษะ
การสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุมีผล ทำผั งความคิดและการจัดนิทรรศการ
เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในอดีต
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจชุมชนที่มีความแตกต่า งและ
สามารถปรับตัวอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษา สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในด้านการ
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สร้างสรรค์วัฒนธรรม /การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ การทำความเคารพแบบไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย
ดนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้นการสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การ
อธิบาย และการนำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์
ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และ
ธำรงความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ส ๔.๑ป ๒/๑ป ๒/๒
ส ๔.๒ ป ๒/๑ป ๒/๒
ส ๔.๓ป ๒/๑ป ๒/๒
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชีว้ ัด
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส ๑๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ พุทธศักราช คริสต์ศักราช ถ้าเป็น)
ชาวมุสลิม ให้ศึกษาฮิจเราะห์ศักราชด้วย) วิธีการเทียบคริสต์ศักราชกับพุทธศักราช และใช้ศักราชในการ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ปีเกิดของผู้เรียน เหตุการณ์สำคัญของตนเอง และ
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชือ่ มโยง การอธิบาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการศึกษา
เอกสารที่แสดงเหตุการณ์ตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน
เหตุการณ์ใดเกิดหลังอันเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาประวัติศาสตร์
รู้ วิธี สื บ ค้ น เหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ของโรงเรี ย นและชุ ม ชนโดยใช้ ห ลั ก ฐานและแหล่ งข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รูปภาพ แผนผังโรงเรียน แผนที่ชุมชน ห้องสมุดโรงเรียน แหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น สามารถใช้
เส้นเวลา )Timelineลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต การ (
สอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การสื บค้นเรื่อ งราวรอบตัว อย่างง่ายๆ โดยการใช้ หลั กฐานและแหล่ งข้อ มูลที่ เกี่ยวข้อ ง สามารถนำเสนอ
เรื่องราวที่ค้นพบได้ตามลำดับเวลา
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและ
ประเพณีในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร) และปัจจัยทาง
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สังคม (ความเจริญ ทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม ความปลอดภั ย ) ศึกษาและ
เปรียบเทียบความเหมือ นและความแตกต่าง ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง
และชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร ภาษาถิ่น การแต่งกาย โดยใช้ทักษะการ
อ่าน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟัง การสรุปความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจ โดยสั งเขปของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย อยุธยาธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ ได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ศึกษา
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิ จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ
ได้แก่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก
ท้าวสุรนารี เป็นต้น โดยใช้ทักษะการอ่าน และสอบถาม การฟัง การสรุปความ การเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อให้
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย เกิดความรัก ความภูมิใจและเห็นแบบอย่างการเสียสละเพื่อชาติ และธำรง
ความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
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ส ๑๔๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย วิธีการนับ และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เกณฑ์การ
แบ่งยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่างๆ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การวิเคราะห์
การคำนวณ เพือ่ ให้ใช้ชว่ งเวลาในการบอกเล่าเรือ่ งราวได้ถูกต้อง และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่
ปรากฏในเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
ศึกษา ลั กษณะสำคัญ และเกณฑ์ การจำแนกหลั กฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ ในการศึกษาความ
เป็นมาของท้องถิ่น อย่างง่าย ๆ ตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นต้นกับชั้นรอง หลักฐาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร กับไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ
ข้อมูล การจำแนก การตีความ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปัจจัย การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาก ารของมนุษ ยชาติใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป การก่อตั้งอาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค์ เป็นต้น โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์ การ
ตีความ การสรุปความ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง
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ปัจจุบัน
ศึกษาประวัติศ าสตร์ เป็น มาของชาติไทยในสมั ยสุ โขทั ยโดยสั งเขป ในเรื่อ งเกี่ยวกั บ การสถาปนา
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) และภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดก
โลก โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ การสืบค้น การวิเคราะห์การตีความ เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติ ไทย
ในสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย เกิดความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์
ความเจริญให้บ้านเมือง ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
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ส ๑๕๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานหลากหลาย ด้วยการตั้งประเด็นคำถามทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ความเป็นมาของชือ่ หมู่บ้าน ชื่อตำบล ชือ่ ถนน ความเป็นมาของ
สถานที่สำคัญ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รู้จักแหล่งข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
อย่างง่ายๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ
แยกแยะความคิดเห็นกับข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อมูลได้ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การสำรวจ การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การเชือ่ มโยง และการสังเคราะห์อย่างง่าย ๆ เพือ่ ฝึกฝนทักษะวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ศึก ษาการเข้ ามาและอิ ท ธิพ ลของอารยธรรมอิ น เดี ย และจีน ในดิ น แดนไทยและภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป ได้แก่ การปกครอง การนับถือศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
อาหาร และการแต่งกาย ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ทั้งตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
ในปัจจุบันโดยสังเขป โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
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การเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยในสังคมปัจจุบัน และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่า ง เพื่อให้เกิดการยอมรับในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร ปัจจัยที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ
โดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา และธนบุรี ที่น่าภาคภูมิ ใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ได้แก่ ทางด้าน ศิลปกรรม วรรณกรรม และ
การค้า โดยใช้ทักษะการอ่าน
การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ เพื่อให้เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป

มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส ๔.๑ป ๕/๑ป ๕/๒ป ๕/๓
ส ๔.๒ป ๕/๑ป ๕/๒
ส ๔.๓ ป ๕/๑ป ๕/๒ป ๕/๓ป ๕/๔
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด
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ส ๑๖๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ และใช้วธิ ีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรือ่ งราว หรือเหตุการณ์สำคัญตามลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การตั้ง
ประเด็นศึกษาเรือ่ งราวที่ตนสนใจ การสำรวจแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่
หลากหลาย การวิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล การตีความ การเรียบเรียงและนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้
อย่างน่าสนใจ โดยใช้ทักษะ การสำรวจ การอ่าน การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย
การสรุปความ การเขียนเรียงความ การจัดทำโครงงานและการจัดนิทรรศการ เพือ่ ฝึกทักษะการสืบค้น
เหตุการณ์สำคัญด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันโดยสังเขป เชื่อมโยง และ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป โดยใช้ทักษะ
การอ่ าน การสำรวจ การเปรี ยบเที ยบ การวิเคราะห์ เพื่ อ ให้ เข้าใจพั ฒ นาการของประเทศเพื่ อ นบ้ านที่ มี
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในเรื่ อ งเกี่ยวกับการสถาปนา
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อาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริ มความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พั ฒ นาการทางด้านต่าง ๆ
โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสำคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความ
รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของ บรรพบุรุษที่ได้ปกป้อง และ
สร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส ๔.๑ป ๖/๑ป ๖/๒
ส ๔.๒ ป ๖/๑ป ๖/๒
ส ๔.๓ป ๖/๑ป ๖/๒ป ๖/๓ป ๖/๔
รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

ส ๒๑๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๑
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
รู้เข้าใจ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาและนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เช่น ประวัติอาณาศรีวิชยั ประวัตเิ มืองรามันห์ ประวัตเิ มืองยะลา รู้และเข้าใจเรือ่ งวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การสลาม การเข้าสุนัต และภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กรทำแหวน
เมืองโกตา การทำกริชเมืองรามันห์ ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญา ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ภูมิปญ
ั ญา
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
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มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๔.๑ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชีว้ ัด

ส ๒๑๑๐๔ ประวัตศิ าสตร์ ๒
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
รู้เข้าใจ และศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสังเขป สมัยก่อนสุโขทัยและสมัย
สุโขทัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของมนุษย์สมัยสุโขทัย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิต
รู้เข้าใจประชากรในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
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มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๔.๒ม.๑/๑ ,ม.๑/๒
ส๔.๓ม.๑/๑, ม.๑/๒ ,ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

ส ๒๒๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๑
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชือ่ ถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยข้อมูล จากเอกสาร
ต่างๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี ศึกษาที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชียยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในเรือ่ งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งอารยธรรม
ตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆในภูมิภาค และวิเคราะห์การพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี อิทธิพลของภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีตอ่ การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา อาณาจักศรีวชิ ัยและอิทธิพลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในจังหวัดยะลา
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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ส๔.๑ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

ส ๒๒๑๐๔ ประวัตศิ าสตร์ ๒
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์การพัฒนาการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
และธนบุรี อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีตอ่ การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๔.๒ม.๒/๑ ,ม.๒/๒
ส๔.๓ม.๒/๑, ม.๒/๒ ,ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด
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ส ๒๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๑
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ยกเว้นเอเชีย เข้าใจข้อจำกัด และสามารถ
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับความเป็นมาของภูมิภาคอื่นๆ วิเคราะห์ความสำคัญ
ของอดีต เข้าใจและสามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลต่อปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๔.๑ม.๓/๑ , ม.๓/๒
ส๔.๒ม.๓/๑ ,ม.๓/๒
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด
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ส ๒๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ๑
วัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ในเรือ่ งการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆและเหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่มการสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสือ่ สารและเห็นคุณค่าแห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีจิตสาธารณะรักความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ส๔.๓ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชีว้ ัด
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
ชัวโมง
่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เวลา 40

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ตาแหน่ ง ลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว
ความรักและความผูกพัน ในครอบครัว ความภาคภู ม ิใจในตนเองและความแตกต่ างทางเพศ การ
เคลื่อ นไหวร่างกายขัน้ พื้นฐาน สนุ กกับเกมเบ็ดเตล็ด การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การ
ปฏิบตั ติ นเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย และการป้ องกันอันตรายทีบ่ า้ นและโรงเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้ นให้ผู้เรียนเข้าร่วมกลุ่ ม ได้แสดงความคิดเห็น และสนทนาเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุตหิ น้าชัน้ เรียน เล่าประสบการณ์ การวาดภาพ รูจ้ กั การ
ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนในชัน้ เรียน เปิ ดกว้างให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ ห่ี ลากหลาย
เพื่อ ให้ ผู้ เรีย นมีค วามรู้ ความเข้า ใจ สามารถอธิบ ายความรู้เกี่ย วกับ สุ ข ภาพได้ และรู้จ ัก
เคลื่อนไหวเพือ่ ออกกาลังได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเคลื่อนไหวและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา สนุกสนานในการเล่นเกม เห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางการ
หน้า 117

ปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวันได้
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ป.1/1, ป.1/2
พ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
พ 3.1 ป.1/1, ป.1/2
พ 3.2 ป.1/1, ป.1/2
พ 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
พ 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
รวมทัง้ หมด 15 ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เวลา 40 ชัวโมง
่

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกีย่ วกับอวัยวะภายในร่างกายทีส่ าคัญ ธรรมชาติของชีวติ มนุษย์ บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกใน
ครอบครัว พฤติกรรมทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นและกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกายและ
กิจกรรมประกอบจังหวะ สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การสร้างเสริมสุขภาพทีด่ ี การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อ
เจ็บป่ วย และบาดเจ็บ ยาสามัญประจาบ้าน สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตวั การป้ องกันอุบตั ิเหตุและ
อัคคีภยั
หน้า 118

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมกลุ่ม ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการแสดงบทบาทสมมุตหิ น้าชัน้ เรียน เล่าประสบการณ์ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การวาดภาพ การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายทัง้ เดีย่ วและกลุ่ม รูจ้ กั การประเมินตนเอง
และประเมินเพือ่ นในชัน้ เรียน เปิ ดกว้างให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็น และรูจ้ กั สรุปความรูเ้ ป็ นแผนภาพ
ความคิด และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ ห่ี ลากหลาย
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สามารถ
อธิบายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ และรูจ้ กั เคลื่อนไหวเพื่อออกกาลังกายได้อย่างถู กต้องและปลอดภัย
เห็นคุณค่าและประโยชน์ ของการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและการออกกาลังกาย มีน้ าใจนักกีฬาและมี
ความสนุกสนานในการเล่นเกม และปฏิบตั กิ จิ กรรมประกอบจังหวะ เห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพ
เพือ่ นาไปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจาวันได้
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 1.1
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
,พ 5.1 ป.2/1ปป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ,2/2.
รวมทัง้ หมด ตัวชี้วดั 21

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เวลา 40 ชัวโมง
่

คาอธิ บายรายวิ ชา
หน้า 119

ศึกษาเกีย่ วกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของครอบครัวและเพือ่ น การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ การเคลื่อนไหวร่างกายขัน้ พื้นฐาน เล่นเกมสนุ กสร้างสุขทางใจ การออกกาลังกาย การสร้าง
เสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้ องกันโรคติดต่ อ อาหารหลัก หมู่ และธงโภชนากา 5ร ทันต
สุขภาพ ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง และการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บ
จากการเล่น
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้ นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ มเพื่อ
สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาเป็ นรายงานนาเสนอต่อชัน้ เรียน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ และผลที่เกิดขึน้ ได้อย่างมีระบบ มีการแสดงบทบาทสมมุตเิ พื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบตั ิจริง
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย เล่นเกม สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รูจ้ กั การประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อนในชัน้ เรียน เปิ ดกว้างให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ ห่ี ลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุ ษย์ สุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวที่มคี วามสัมพันธ์กนั เห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพ แสดงความมีน้ าใจนักกีฬา และเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวันและเผยแพร่ขอ้ มูลความรูใ้ ห้กบั ครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
พ 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
พ 3.1 ป.2/1, ป.2/2
พ 3.2 ป.2/1, ป.2/2
พ 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
พ 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
รวมทัง้ หมด 21 ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
หน้า 120

พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4

กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึก ษา
เวลา 80 ชัวโมง
่

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญ เติบโตและพัฒ นาการที่เหมาะสมตามวัย ระบบอวัยวะที่ม ีผลต่ อการ
เจริญ เติบ โตและพัฒ นาการของร่า งกาย คุ ณ ค่ าของครอบครัว และเพื่อ น พฤติก รรมทางเพศ การ
เคลื่อนไหวร่างกายในชีวติ ประจาวัน กายบริหารประกอบจังหวะ การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย การ
เล่นกีฬาพื้นฐาน การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับ สุขภาพสภาวะทางอารมณ์ทส่ี ่งผลต่อสุขภาพ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาและสารเสพติดให้
โทษ และการปฐมพยาบาล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่มี ุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว สารวจ ตรวจสอบ การปฏิบตั ิ การสาธิต การคิดวิเคราะห์ผล
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเป็ นระบบ การบันทึกผลลงในตาราง และรูจ้ กั สรุปผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ มีการแสดงบทบาท
สมมุตเิ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้ทดลองปฏิบตั จิ ริง และการนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน การจัดบรรยากาศเชิงบวกเพือ่ ให้
ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่นื เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั
ความรูท้ ห่ี ลากหลาย
เพื่อ ให้ผู้เรีย นอธิบายความรู้ ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสุขภาพได้ และสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายที่่ถูกต้อง และแสดง
น้ าใจนักกีฬาในการเล่นเกมและกีฬาต่างๆ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็ นแนวทางในการ
นาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
พ 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
พ 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
พ 3.2 ป.4/1, ป.4/2
พ 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
พ 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

รวมทัง้ หมด ตัวชี้วดั 19

หน้า 121

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
ชัวโมง
่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เวลา 80

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบย่ อ ยอาหารและระบบขับ ถ่ า ย ครอบครัว ที่อ บอุ่ น ตามวัฒ นธรรมไทย
การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่ม
เพือ่ น การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกาลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ
การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบตั ติ นตามหลัก
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การ
ปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันโรค ยาและสารเสพติดให้โทษ และอิทธิพลของสื่อที่มตี ่อพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัด
กิจกรรมให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ภาพข่าว บทความ หรือสถานการณ์เพือ่ หา
คาตอบ โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ทัง้ แบบกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางสังคม และเป็ นโอกาส
ให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียน การฝึ กปฏิบตั จิ ริงในกิจกรรมพลศึกษาการร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และให้เหตุผลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัว การสังเคราะห์เรื่องราว เปรียบเทียบสถานการณ์ และสรุปความรูท้ เ่ี ป็ น
สาระสาคัญของเรื่องที่ได้ศกึ ษา ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม ออกกาลังกาย และเล่นเกม
อย่างผูม้ นี ้าใจนักกีฬา และปฏิบตั กิ จิ กรรมนันทนาการเพือ่ เชื่อมโยงความรู้ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันต่อไป
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ป.5/1, ป.5/2
พ 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3
พ 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6
พ 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
พ 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
หน้า 122

พ 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

รวมทัง้ หมด ตัวชี้วดั 25

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ชัวโมง
่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษา
เวลา 80

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ ของระบบภายในร่างกาย การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน
เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวร่ างกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่ อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
นั น ทนาการ การออกก าลัง กายโดยการเล่ น กีฬ า การสร้า งเสริม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สิง่ แวดล้อมกับสุขภาพ โรคติดต่อทีส่ าคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให้โทษ
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิด
สังเกตภาพ ตามหัวข้อเรื่องที่กาหนด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึน้ ต่อตนเองและผู้อ่นื วิเคราะห์
สถานการณ์เพื่ออธิบาย สาเหตุของปั ญหา ผลที่เกิดขึน้ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาตามสถานการณ์
จากนัน้ จึงเขียนสรุปความรูเ้ ป็ นแผนภาพรูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบตั ิ กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและ
กีฬา
เพื่อ ให้ผู้เรีย นสามารถอธิบ ายความรู้จ ากประสบการณ์ เดิม สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ที่
เกิดขึน้ จากปั ญหาต่างๆ นาแนวทางแก้ไขปั ญหาไปใช้หรือนาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันได้ ผู้เรียนเกิด
จิต ส านึ ก ที่ดีในการดูแ ลรัก ษาสุ ข ภาพของตนเองและครอบครัว ด้ว ยการออกก าลังกายเป็ น ประจ า
รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ และสามารถนาข้อมูลความรูไ้ ปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัว และใน
ชุมชนของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วดั /
หน้า 123

พ 1.1 ป.6/1, ป.6/2
พ 2.1 ป.6/1, ป.6/2
พ 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
พ 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6
พ 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
พ 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

รวมทัง้ หมด ตัวชี้วดั 22

คาอธิ บายรายวิ ชา
รหัสวิ ชา พ 21101
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ภาคเรียนที่ 1 เวลา 14 ชัวโมง
่
0

รายวิ ชาพื้นฐาน
1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาความสาคัญและวิธกี ารดูแลรักษา ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ทอ่ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโต ให้ทางานเป็ นปกติ และพัฒนาการของวัยรุน่ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย การปรับตัวและการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ การเบีย่ งเบนทางเพศ ปฏิเสธเพือ่
ป้ องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หลักการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากลอย่างถูกต้อง ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ รื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กายและกีฬา ทัง้ ประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ ไทยและสากล ตามกฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เล่นเกม และกีฬา เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความ
ถนัด ความสนใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทัง้ มีการประเมินการเล่นของตนและผูอ้ ่นื สามารถวาง
แผนการรุกและการป้ องกันในการเล่นกีฬาทีเ่ ลือกอย่างเป็ นระบบ ร่วมมือในการเล่นเกม การเล่นกีฬา
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสืบค้น หาข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การเปรีย บเทีย บ การ
ฝึกหัด ปฏิบตั กิ ารออกกาลังกาย การนาไปประยุกต์ใช้ และมีทกั ษะการปฏิเสธ การป้ องกันตัวการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การทางานเป็ นทีมอย่างสนุ กสนาน มีน้ าใจนักกีฬา
หน้า 124

รักความเป็ นไทย มีจติ สาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเองให้
ดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 พ 2.1

ม.1/1 ม.1/2

พ.3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
พ.3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
พ 4.1 ม.1/4

รวม

16ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชา
รหัสวิ ชา พ 21103
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ภาคเรียนที่ 2
เวลา
14 ชัวโมง
่
0

รายวิ ชาพื้นฐาน
1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษา การเลือกกินอาหารทีเ่ หมาะสมกับวัย ปั ญหาทีเ่ กิดจากภาวะโภชนาการ รูจ้ กั ควบคุม
น้าหนักตนเองให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ
วิธปี ฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผูต้ ดิ สารเสพติดและการ
ป้ องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบตั เิ หตุ วิธกี าร
ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ลดละเลิกสารเสพติด หลักการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากลอย่างถูกต้อง การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้
ประเภทบุคคล และประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ ไทยและสากล ตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เล่นเกม และกีฬา เลือกเข้าร่วมเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ วาง
แผนการรุกและการป้ องกันในการเล่นกีฬาทีเ่ ลือกอย่างเป็ นระบบ ในการเล่นเกม การเล่นกีฬา
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสืบค้นหาข้อมูล การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงข้อมูล การฝึกหัด
หน้า 125

การวางแผน การป้ องกัน การหาวิธกี าร ปฏิบตั กิ ารออกกาลังกาย การนาไปประยุกต์ใช้ มีทกั ษะการ
ปฏิเสธ การป้ องกันตนเอง จากสารเสพติด อุบตั เิ หตุ มีการทางานเป็ นทีมอย่างสนุกสนาน ใฝ่ เรียนรู้ มี
น้ าใจนักกีฬา มีวนิ ัย รักชาติ รักความเป็ น ไทย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณ ค่าความสาคัญในการ
พัฒนาตนเองให้ดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ.3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
พ.3.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
พ. 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
พ. 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4

รวม

ตัวชี้วดั 17

รหัสวิ ชา พ 22101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

2

คาอธิ บายรายวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ เวลา
14 ชัวโมง
่
0

รายวิ ชาพื้นฐาน
1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษา เกีย่ วกับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย ผลทีเ่ กิดจาก
การวางแผนชีวติ เพือ่ ให้ครอบครัวมีความสุข และหลักการเคลื่อนไหวในกีฬาสากลและกีฬาไทย
การละเล่นพืน้ บ้านในท้องถิน่ การออกกาลังกาย การเล่นเกม มีความรูเ้ บือ้ งต้น ทักษะการเล่น กลวิธกี าร
เล่น การแข่งขันและกติกาทีส่ าคัญของกีฬาแต่ละประเภท การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด
สร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการฝึกปฏิบตั ิ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
หน้า 126

จัดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริมคุฯลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมค่านิยมและทักษะ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขภาพ ทัง้ กีฬาพืน้ บ้าน กีฬาไทย กีฬาสากล การออกกาลังกาย การเล่นเกม การ
แข่งขัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม การเล่นอย่างปลอดภัย การเล่นอย่างมีน้ าใจเป็ น
นักกีฬา เห็นคุณค่าและความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 1.1 ม.2/1 ม.2/2
พ 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
พ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
พ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

รวม

ตัวชี้วดั 17

รหัสวิ ชา พ 12103
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

คาอธิ บายรายวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา
2 ภาคเรียนที่ เวลา 24 ชัวโมง
่
0

รายวิ ชาพื้นฐาน
1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาการใช้บริการทางสุขภาพอย่างมีเหตุผล ผลของการใช้เทคโนโลยีทม่ี ตี ่อสุขภาพและ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทม่ี ผี ลต่อสุขภาพความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตลักษณะอาการเบือ้ งต้นของผูม้ ปี ั ญหาสุขภาพจิต การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
รูส้ มรรถภาพทางกายตนเองให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ปั จจัยและแหล่ง ทีช่ ่วยเหลือฟื้ นฟูผตู้ ดิ สาร
หน้า 127

เสพติด การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งและสถานการณ์เสีย่ ง สถานการณ์คบั ขันทีจ่ ะนาไปสูอ่ นั ตรายต่อ
ชีวติ และมีทกั ษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล กิจกรรม
นันทนาการ ทัง้ ประเภทบุคคลและทีมประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวทีส่ ง่ ผลต่อการเล่นกีฬา
และกิจกรรมในชีวติ ประจาวันกาเปลีย่ นแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทีเ่ กิดจาก
การออกกาลังกาย ตลอดจนการเข้าร่วมออกกาลังกายเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ แนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง กฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาทีเ่ ลือก แผนการรุกและการป้ องกันในการ
เล่นกีฬาสรุปเป็ นวิธที เ่ี หมาะสมกับตนเอง
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด
สร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการฝึกปฏิบตั ิ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริมคุฯลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมค่านิยมและทักษะ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขภาพ ทัง้ กีฬาพืน้ บ้าน กีฬาไทย กีฬาสากล การออกกาลังกาย การเล่นเกม การ
แข่งขัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม การเล่นอย่างปลอดภัย การเล่นอย่างมีน้ าใจเป็ น
นักกีฬา เห็นคุณค่าและความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ ม.2/1 3.1ม 2/2.ม 2/3.ม 2/4.
พ 3.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
พ 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5
พ 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7
พ 5.1 ม.5/1

ม.5/2 ม.5/3

รวม ตัวชี้วดั 19

รหัสวิ ชา พ 23101

คาอธิ บายรายวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิ ชาพื้นฐาน
หน้า 128

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

3

ภาคเรียนที่ เวลา

14 ชัวโมง
่
0

1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของ
ชีวติ อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลีย่ นแปลงของวัยรุ่น สือ่ โฆษณา ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อ การตัง้ ครรภ์แนวทางป้ องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวหลักการ ความรูแ้ ละทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็ นระบบกิจกรรมนันทนาการนาหลักความรูม้ ารยาทหลักการจากการเล่นกฎ กติกา และข้อตกลง ไป
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนในสังคม กลวิธกี ารรุก การป้ องกัน การเล่นตามชนิดกีฬาทีเ่ ลือกสุขภาพของ
ตนเองทีเ่ กิดจากการออกกาลังกาย
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว การเลือก การคิด
สร้างความตระหนัก การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการฝึกปฏิบตั ิ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริมคุฯลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมค่านิยมและทักษะ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขภาพ ทัง้ กีฬาพืน้ บ้าน กีฬาไทย กีฬาสากล การออกกาลังกาย การเล่นเกม การ
แข่งขัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม การเล่นอย่างปลอดภัย การเล่นอย่างมีน้ าใจเป็ น
นักกีฬา เห็นคุณค่าและความสาคัญของสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
มาตรฐานตัวชี้ว/ััด
พ 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
พ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
พ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
พ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5

รวม ตัวชี้วดั 15

หน้า 129

รหัสวิ ชา พ 23103
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่

คาอธิ บายรายวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา สุขศึกษาและพลศึกษา
3 ภาคเรียนที่ เวลา
24
ชัวโมง
่
0

รายวิ ชาพื้นฐาน
1.0 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษารายการอาหารทีเ่ หมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคานึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการแนวทางป้ องกันโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของคนไทยเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชนวางแผนและจัดเวลา ในการออกกาลังกาย การพักผ่อนและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพ ทางกายปัจจัยเสีย่ ง และพฤติกรรมเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและแนวทางป้ องกันการใช้
ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอิทธิพลของสือ่ ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ตอ่ สุขภาพและการเกิดอุบตั เิ หตุวธิ กี ารช่วยฟื้ นคืนชีพ
อย่างถูกวิธี
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ กาหนด รวบรวมข้อมูล เสนอแนวทาง หลีกเลี่ย ง ชักชวน
แสดง
การฝึ ก ทัก ษะการเคลื่อ นไหว การเลือ ก การคิด สร้างความตระหนั ก การคิด อย่ างมีว ิจ ารณญาณ
กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการกกลุ่ม กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิด
การพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมค่านิยมและทักษะการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขภาพ ทัง้ กีฬาพืน้ บ้าน
กีฬาไทย กีฬาสากล การออกกาลังกาย การเล่นเกม การแข่งขันเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ การทางานเป็ น
ทีม การเล่นอย่างปลอดภัย การเล่นอย่างมีน้าใจเป็ นนักกีฬา เห็นคุณค่าและความสาคัญของสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง
มาตรฐานตัวชี้วดั /
พ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
พ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
พ 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5
พ 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5

รวม ตัวชี้วดั 19
หน้า 130

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หน้า 131

คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษา วิเคราะห์ รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ มรอบตัว ฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดินเหนียว ดินนำมัน
ดินสอสี พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีนํ้ามัน สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลอง การใช้สีนํ้าโปสเตอร์ สีเทียน สีจาก
ธรรมชาติ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น การวาดภาพระบายสี ต ามความรู้ สึ ก ของตนเอง การระบุ ง านทั ศ นศิ ล ป์ ใ น
ชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
ดนตรี
ศึกษา วิเคราะห์ การกําเนิดของเสียง ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ การท่อง
บทกลอน การร้องเพลงง่าย ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคลื่อ นไหว
ประกอบเพลง การบอกเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น การเล่า
การระบุที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
นาฏศิลป์
ศึกษา การเลียนแบบการเคลื่อนไหว ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ การแสดงท่าทาง
หน้า 132

ง่ายๆ โดยใช้ภาษาท่า การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ การเป็นผู้ชมที่ดี การระบุ การบอก การ
เล่น การละเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์ การเห็นคุณค่า งานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย การชื่นชมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ศ ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/2, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ศ ๑.๒ ป.๑/๑
ศ ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/2, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ศ ๒.๒ ป.๑/๑, ป.๑/2
ศ ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/2, ป.๑/๓
ศ ๓.๒ ป.๑/๑, ป.๑/2
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด

หน้า 133

คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษา วิเคราะห์ การบรรยาย รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนธาตุและงาน
ทัศนศิลป์ เรื่องเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง เรื่องราว การเลือก สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ เส้น เช่น งาน
วาด งานปั้นและงานพิมพ์ภาพ รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว การฝึกทัก ษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสร้าง
งานทัศนศิลป์ ๓ มิติ การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ การวาดภาพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน การบอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
ดนตรี
ศึกษาการจำแนกแหล่งกําเนิดของเสียงที่ได้ยิน คุณสมบัติของเสียง สูงตํ่า - ดังเบา ยาวสั้น ของดนตรี
สิ่งต่าง ๆ ที่ก่อกําเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ลักษณะของเสียงดังเบา และความช้าเร็วของจังหวะ ความเกี่ยวข้อง
ของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเคาะจังหวะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
การร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่า ของการนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
นาฏศิลป์
ศึกษา วิเคราะห์การบอกความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ ความสัมพันธ์ของ
เสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่า ย ๆ การระบุมารยาทในการชมการแสดง การเล่น
การละเล่น การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และการเคลื่อนที่อย่างมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของ
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ตนเองอย่างอิสระ ท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด ท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
ท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ การแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีของท้องถิ่นในโอกาสพิเศษ
การละเล่นพื้นบ้าน การเชื่อมโยงการละเล่นพื้นบ้านกับการดำรงชีวิตของคนไทย การระบุสิ่งที่ชื่นชอบและ
ภาคภูมิใจ ในการละเล่นพื้นบ้าน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและ การบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เวลา 4๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษา วิเคราะห์ การบรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ ระบุ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์ การบรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดย
เน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์ การจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น การ
วาดภาพ การระบายสีสิ่งของรอบตัว
การถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น
รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว การระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง การ
ระบุ และการจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ การบรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง
ในงาน การออกแบบสิ่ งต่างๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน การเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น การ
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
ดนตรี
ศึกษาวิเคราะห์ การระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวัน ลักษณะ
เด่น เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น ความสำคัญ ประโยชน์ของดนตรีต่อการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง และจัง หวะเคาะ การบอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน การขับร้องและ
บรรเลงดนตรีง่าย ๆ การเคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่ฟัง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น การนำดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
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ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
นาฏศิลป์
ศึกษาวิเคราะห์ การสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ รำวงมาตรฐาน เพลงพระราชนิพนธ์
สถานการณ์สั้นๆ สถานการณ์ที่กําหนด การแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ การเปรียบเทียบ
บทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย การบอกประโยชน์
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน การเล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็นในท้องถิ่น การระบุสิ่งที่เป็น
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ การอธิบายความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสารและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๔๑๐๑ ศิ ลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิ ลปะ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น การอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เหตุการณ์ และงานเฉลิ มฉลองของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง
รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ งานวาดภาพ
ระบายสี บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักแสงเงาในภาพ และงาน
ทั ศ นศิ ล ป์ ที่ ม าจากวัฒ นธรรมต่ างๆ วาดภาพระบายสี โดยใช้ สี ว รรณะอุ่ น และสี ว รรณะเย็น ถ่ ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ นำเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ ม อภิ ปราย
เปรี ย บเที ย บผลงาน เพื่ อ นำความรู้ และวิธีก ารทางทั ศ นศิ ล ป์ ไปใช้ ในชี วิต ประจำวัน จำแนกรวมทั้ งระบุ
อภิปรายงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ดนตรี
ศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ความหมาย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทาง การเคลื่อนที่
ขึ้นลงง่าย ๆ ของทำนอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว ของจังหวะในเพลงที่ฟัง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี การสืบทอดงานทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ วิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลง
ท้องถิ่น การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
โดยอ่ า น เขี ย นโน้ ต ดนตรี ไทยและสากล ร้ อ งเพลงโดยใช้ ช่ ว งเสี ย งที่ เหมาะสมกั บ ตนเอง บอก
ความหมายและสั ญ ลั กษณ์ ท างดนตรี โครงสร้ างโน้ ตเพลงไทย ใช้ แ ละเก็ บ เครื่ อ งดนตรี อ ย่ างถูก ต้อ งและ
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ปลอดภั ย ระบุ ว่าดนตรี ส ามารถใช้ ในการสื่ อ เรื่ อ งราว บอกแหล่ งที่ ม าและความสั ม พั น ธ์ข องวิถี ชี วิต ไทย
ความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ที่สะท้อนในดนตรี เพลงท้องถิ่นและโอกาสในการ
บรรเลงดนตรี เพื่ อนำความรู้และหลักการทางดนตรีไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
นาฏศิลป์
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมาย อารมณ์ หลักและวิธีการปฏิ บัติ
การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ รำวงมาตรฐาน ระบำ
เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสำคัญ ของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร อธิบายประวัติความ
เป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุ ดการแสดงอย่างง่าย ๆ ใช้ภ าษาท่าและนาฏยศัพท์ถ่ ายทอดเรื่องราว อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์
โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว ประดิษฐ์ท่าทาง
หรือท่ารำประกอบจังหวะพื้นเมือง ชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มา
จากวัฒนธรรมอื่น เพื่อสืบทอดการแสดง นาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ บ่งบอก
ถึงค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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.๔/9
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, ป.๔/๔
รวมทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษา เกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
สื่อความคิด จินตนาการ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และ
วิธีก ารที่ ต่ างกั น ใช้ ค วามรู้ เทคนิ ค วิ ธีก าร และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระเภทต่ าง ๆ จากแหล่ งการเรี ย นรู้ ห รื อ
นิทรรศการ แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน
ในสังคม สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ำมัน หรือดินเหนียว งานพิ มพ์ ภาพ โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
ศิลปะ และการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ
โดยเลือกเทคนิค วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการ คิดวิเคราะห์
การอภิปราย เพื่อแสดงออกถึงความงาม ความประณีต สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากลและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ดนตรี
ศึกษาจังหวะ ทำนอง องค์ประกอบดนตรีใ นเพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ จำแนกลักษณะของเสียงขับ
ร้องและเครื่องดนตรี ที่อยู่ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ การอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย ดนตรีสากล ๕ ระดับเสียง
ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลงแบบถาม
ตอบ ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง ร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
โดยการฝึกปฏิบัติ การแสดงออกตามจินตนาการเพื่อสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจ
และเห็นคุณค่า อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อนำไป
สร้างสรรค์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน
นาฏศิลป์
ศึกษาความรู้ พื้ นฐานทางนาฏศิล ป์ การบรรยายองค์ประกอบของนาฏศิล ป์ การประดิษ ฐ์ ท่าทาง
ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิด องค์ประกอบของละคร บอกที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ ประโยชน์
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ที่ได้รับจากการชมการแสดง
โดยแสดงนาฏศิ ล ป์ ละครสร้ างสรรค์ การแสดงออก การถ่ ายทอดความรู้สึ ก เพื่ อ นำความรู้และ
หลักการทางด้านนาฏศิลป์มาใช้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
รวมทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชา
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ทัศนศิลป์
ศึกษา สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ สื่อความคิด ถ่ายทอดจินตนาการ ใช้สีคู่ตรงข้าม แสงเงา น้ำหนักงาน
ปั้น รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ แสดงเป็นแผนภาพ แผนผัง ภาพประกอบ อธิบายหลักการจัดขนาด
สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่
สะท้อนชีวิตและสังคม อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์งาน กระบวนการกลุ่มและรายบุคคล เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ดนตรี
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี เพลงที่ฟังและศัพท์สังคีต จำแนกประเภทเครื่องดนตรี ใช้เครื่อง
ดนตรีและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อ่าน เขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล ร้องเพลง ด้นสด สร้างสรรค์
รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ สืบทอดดนตรีไทย
จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น บรรยายความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง ความไพเราะของเสียงดนตรี
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำความรู้
และหลักการทางดนตรีมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชนและเห็นคุณ ค่าในการสร้างสรรค์นำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
นาฏศิลป์
ศึกษาพื้ นฐานความรู้ ความเข้าใจ นาฏศิลป์เบื้องต้น แสดงออกอย่างอิสระในการประดิษฐ์ท่าทาง
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ประกอบเพลงปลุกใจหรือเพลงพื้นเมืองหรือท้องถิ่น การแสดงนาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์ การใช้เรื่องแต่ง
จินตนาการ ประสบการณ์ ละครสร้างสรรค์ ระบำ ฟ้อน รำวงมาตรฐาน การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน ใช้หลักสุนทรีทางนาฏศิลป์ การบอกความหมาย ความ
เป็นมา ความสำคัญพร้อมทั้งระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวและการถ่ายทอดลีลา อารมณ์ สิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร ระบุประโยชน์ที่
ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
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
รวมทั้งหมด ๒๗ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๑
รหัสวิชา ศ ๒๑๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของงานทัศนศิลป์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
ความรู้เรือ่ งทัศนธาตุ หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความ
สมดุล ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบความ
แตกต่างจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล และงานทัศนศิลป์ของภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆในการนำเสนอความคิดและข้อมูล วาด
ภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น มิติ รวบรวมงานปั้นหรือสือ่ ผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ 3
โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือ
กราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิด และข้อมูลประเมินงานทัศนศิลป์ บรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของ
ตนเองและผูใ้ ช้เกณฑ์ที่กำหนดให้
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชวี ิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ศ๑.๑ม.๑/๑ ศ๑.๑ม.๑/๒ ศ๑.๑ม.๑/๓ ศ๑.๑ม.๑/๔ ศ๑.๑ ม.๑/๕ ศ๑.๑ม.๑/๖
ศ๑.๒ม.๑/๑ ศ๑.๒ม.๑/๒ ศ๑.๒ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๒
รหัสวิชา ศ ๒๒๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จำนวน๑.๐ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ ระบุ และ
บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
วัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน วิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา การเปลี่ยนแปลง
งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน เปรียบเทียบแนวคิดในการ
ออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและสากล
สามารถสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์
งานทัศนศิลป์ และนำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชวี ิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ศ๑.๑ม.๒/๑ ศ๑.๑ม.๒/๒ ศ๑.๑ม.๒/๓ ศ๑.๑ม.๒/๔ ศ๑.๑ม.๒/๕ ศ๑.๑ม.๒/๖
ศ๑.๑ม.๒/๗
ศ๑.๒ม.๒/๑ ศ๑.๒ม.๒/๒ ศ๒.๑ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด

หน้า 145

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชา ทัศนศิลป์ ๓
รหัสวิชา ศ ๒๓๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
จำนวน๑.๐หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ระบุและบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรูเ้ รื่องทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ
อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อน
คุณค่าของวัฒนธรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคของวัฒนธรรมไทยและสากล มี
ทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ประเภท ก 3ารผสมผสานวัสดุต่างๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดย
ใช้หลักการออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 2
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สอื่ ความหมายเป็นเรือ่ งราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบวิเคราะห์
และอภิปรายรูปแบบเนือ้ หาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผูอ้ ื่น หรือของศิลปิน
สามารถ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ตา่ งๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมและนำไปจัดนิทรรศการ
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชวี ิต ทักษะ
กระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
ทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ศ๑.๑ม.๓/๑ ศ๑.๑ม.๓/๒ ศ๑.๑ม.๓/๓ ศ๑.๑ม.๓/๔ ศ๑.๑ม.๓/๕ ศ๑.๑ม.๓/๖ ศ๑.๑ม.๓/๗
ศ๑.๑ม.๓/๘ ศ๑.๑ม.๓/๙ ศ๑.๑ม.๓/๑๐ ศ๑.๑ม.๓/๑๑
ศ๑.๒ม.๓/๑ ศ๑.๒ม.๓/๒
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รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หน้า 147

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

ศึกษาวิธกี ารทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเอง การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ทางานอย่างปลอดภัย การทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั

หน้า 148

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมและประหยัด การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั

หน้า 149

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

ศึกษาวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด
ความรอบคอบ และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั

หน้า 150

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

ศึกษาถึงเหตุ ผ ลในการทำงานให้ บ รรลุ เป้ าหมาย การทำงานบรรลุ เป้ าหมายที่ ว างไว้ อย่างเป็ น
ขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน การใช้
พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า และศึกษาความหมายและความสำคัญ ของ
อาชีพ
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
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ง ๒.๑ ป.๔/๑
รวม ๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

ศึกษาเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน การใช้ทักษะการจัดการในการ
ทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการใทำงาน
กับ สมาชิก ในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
หน้า 152

การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกต่างของอาชีพ
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัวโมง
่
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ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การใช้ทักษะการจัดการในการ
ทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครับและผู้อื่น และ
การสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวม ๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วดั

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
หน้า 154

รหัสวิ ชา ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

วิเคราะห์ขนั ้ ตอนการทางานตามกระบวนการทางาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางานด้วย
ความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมีเหตุผล
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติทด่ี ตี ่อการประกอบอาชีพ เห็นความสาคัญของการ
สร้างอาชีพ
รหัสตัวชี้วดั
ง ๒.๑ ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาการทางาน ใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทางาน มีจติ สานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
รหัสตัวชี้วดั
ง๑.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสูอ่ าชีพ มีทกั ษะพืน้ ฐานที่
จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพทีส่ นใจ
รหัสตัวชี้วดั
ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อภิปรายขัน้ ตอนการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ใช้ทกั ษะในการทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
อภิปรายการทางานโดยใช้ทกั ษะการจัดการเพือ่ การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม
รหัสตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ ม.๓/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่ จานวน ๐.๕ หน่ วยกิต

อภิปรายการหางานด้วยวิธที ห่ี ลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสูอ่ าชีพ ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทีส่ อดคล้องกับความรูค้ วามถนัดและความสนใจของตนเอง
รหัสตัวชี้วดั
หน้า 160

ง ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วดั
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คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ (ภาษาอังกฤษ)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตาม คำสั่งง่ายๆ ที่ฟังตัวอักษรและเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านภาพตรงตาม
หน้า 162

ความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟังเรื่องใกล้ตัวคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังคำสั่ง
ง่าย ๆ ตามแบบที่ฟังความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟังการขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตาม
แบบที่ฟัง ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับ
เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย การระบุ
ตัวอักษรและเสียงอักษรของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยการปฏิบัติตาม ระบุ อ่านออกเสียง เลือกภาพ ตอบคำถาม พูดโต้ตอบ
ใช้ บอก พู ดขอ ให้ ข้อ มู ล ทำท่ าประกอบ เข้ าร่ ว ม ฟั ง พู ด เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ความรู้ ความเข้าใจและนำไป /
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตรเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อ ย่างมีความสุ ขสามารถนำความรู้ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่าน
หน้า 163

ประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถาม
จากการฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง
ตามแบบที่ฟัง พูด ขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัวพูดและทำท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคั ญ
ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียง
อักษรของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษ าอังกฤษ)เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยการระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมฟังเพื่อให้
ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ ในชี วิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้อ งการของ
หลักสูตร เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุขสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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 , ป.๒/๑
ต 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
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๖ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งและคาขอร้องทีฟ่ ั งหรืออ่าน อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยคและบทพูด
เข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงความหมายของ กลุม่ คา
และประโยคทีฟ่ ัง ตอบคาถามจากการฟั งหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ พูดโต้ตอบด้วย
คาสัน้ ๆ ง่าย ๆ ในการสือ่ สารระหว่างบุคคลตามแบบทีฟ่ ั ง ใช้คาสั ่งและคาขอร้องง่าย ๆ ตามแบบทีฟ่ ั ง
บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบทีฟ่ ั ง พูดขอและให้ขอ้ มูลง่าย ๆ เกีย่ วกับตนเองและเพือ่ น
ตามแบบทีฟ่ ั ง บอกความรูส้ กึ ของตนเองเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ใกล้ตวั และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบทีฟ่ ั ง พูด
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเองและเรื่องใกล้ตวั จัดหมวดหมูท่ าตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิง่ ของตามที่
ฟั งหรืออ่าน พูดและทาท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคาศัพท์
ง่าย ๆ เกีย่ วกับเทศกาลวันสาคัญ งานฉลองและชีวติ ความเป็ นอยู่ของเจ้าของภาษา อ่านออกเสียงคา
เกีย่ วกับสีของธงประจาชาติ อาหารและเครื่องดื่มของประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย ระบุตวั อักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย บอกคาศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ น่ื ฟั ง พูดในสถานการณ์งา่ ย ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ รวบรวมคาศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องใกล้ตวั โดยใช้กระบวนการฟั ง ดู พูด
อ่าน และเขียน การปฏิบตั ิ ระบุ เลือก บอก และการรวบรวม เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนทีส่ งู ขึน้ และในชีวติ ประจาวัน มีคุณลักษณะทีใ่ ฝ่ เรียนรู้ มุ่งมันในการ
่
ทางาน ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั และมีจติ สาธารณะ
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
รวม ๘ มาตรฐาน ๑๘ ตัวชี้วดั
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ )instructionsง่าย (ๆที่ฟั งหรืออ่าน อ่านออกเสี ยงคำ สะกดคำ
อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก ระบุภ าพหรือ/
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหร ืออ่าน ตอบคำถามจาก
การฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล /ใช้คำสั่ง
คำขอร้อ ง และคำขออนุญ าตง่ายๆ พู ด เขียนแสดงความต้อ งการของตนเอง /และขอความช่ว ยเหลื อ ใน
สถานการณ์ง่ายๆ พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล/เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว พูดแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง พูด เขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง /
และเรื่องใกล้ตัว พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของ/
ภาษา ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียงตัว อักษร คำ กลุ่มคำ
ประโยค และข้อความ ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทย บอกความเหมือน/ความแตกต่าง
ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒ นธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพ ท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ฟัง/พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่ วมเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถ
นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ต ๑.๑ ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔
ต ๑.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป๔/๔ , ป๔/๕
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ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต ๓.๑
ต ๔.๑
ต ๔.๒ ป.๔/๑

ป.๔/๑,ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ป.๔/๑ , ป.๔/๒
ป.๔/๑
ป.๔/๑
รวม ๘มาตรฐาน ๒๐ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียง ประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ วาดภาพสัญ ลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ /
ข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ พูด เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล/ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและให้
คำแนะนำง่ายๆ พูดเขียนแสดงความต้องกา/รของตนเอง ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล /เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้
ตัว พู ดแสดงความรู้สึ กของตนเองเกี่ยวกั บเรื่อ งต่างๆ ใกล้ตัว หรือ กิจกรรมต่างๆพร้อ มทั้งให้เหตุผลสั้นๆ
ประกอบ พูดเขียนให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผ /นภู มิแสดง
ข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริ ยา
ท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล//
วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย /
)วรรคตอน และการลำดับคำ orderตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และ (
ภาษาไทยบอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวั/ฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย ค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่ และนำเสนอด้วยการพูดการเขียน ฟัง/
พู ด และอ่ า น/เขี ย นในสถานการณ์ ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย นและสถานศึ ก ษา ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอั งกฤษ)ในการสื บค้นและรวบรวมข้อ มูล ต่างๆ โดยการฟั ง พู ด อ่าน เขียน ระบุอ่านออกเสียง
เลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบใช้บอกทำท่าทางเข้าร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เกิดสมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถนำความรู้ไ ปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ต ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
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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
รวม ๘ มาตรฐาน๒๐ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุประโยค หรือ ข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ /
อ่านบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านบทสนทนา หรือนิทานง่ายๆและเรื่องเล่า พูด /
เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตและให้คำแนะนำ พูด เขียน/
แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ พูด/
เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด เขียนแ/สดงความรู้สึกของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ พูด เขียนให้ข้อมูล /
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรือ
อ่าน พูดเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ/งานฉลอง//
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกความ
เหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เ ครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับ
คำ ตามโครงสร้าง ประโยค ของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)และภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทยค้นคว้ารวบรวม คำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดการเขียนใช้ภาษาสื่อสารใน/
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุอ่านออกเสียงเลือกตอบคำถามพูดโต้ตอบเข้าร่วม
เปรียบเทียบ ค้นคว้า ใช้บอกเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิด
สมรรถนะตามความต้องการของหลักสูตร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้นในตัวของผู้เรียน และสามารถอยู่
ร่ว มกับ ผู้ อื่ น ในสั งคมได้อ ย่างมี ค วามสุ ข สามารถนำความรู้ ไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ โดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
หน้า 170

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
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ตัวชีว้ ัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา สลากยา
การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์ อ่านข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง สามารถใช้
พจนานุกรม พูดประโยคหรือข้อความและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลา
ว่าง นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซือ้ ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว
การบริการ สถานที่ ภาษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การตีความถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสือ่ ที่ไม่ใช่ความ
เรียง เข้าใจบทสนทนา เรือ่ งสัน้ เรื่องจากสื่อประเภทต่างๆ ใช้ภาษาสือ่ สารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับหรือปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ ใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
ขอและให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ ่านหรือฟัง ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฝึกปฏิบัติฟัง พูด ฟัง อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน สามารถพูดโต้ตอบ
ระหว่างบุคคลและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตน เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
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ต ๔.๒ ม.๑/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ใช้ประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว จับ
ใจความสำคัญ แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ เรื่อง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็น และการ
ให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกั บกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว ใช้ภาษา น้ำเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รู้ความเป็นมาและความสำคัญ ความเหมือนความแตกต่างของ
เทศกาลงานฉลอง วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวม สรุปและนำเสนอข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฝึกปฏิบัติฟัง พูด ฟัง อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านจับใจความสำคัญจาก
สิ่งที่อ่าน และสามารถสนทนาตามมารยาททางสังคม เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรัก
ความเป็นไทย
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
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รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ
ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุ ตีความประโยคและข้อความให้/
สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่สื่อความเรียงที่อา่ น ระบุหวั ข้อเรื่อง ใจความสำคัญและตอบคำถามจากการอ่านและการ
ฟัง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรือ่ งต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ตา่ งๆในชีวิตประจำวัน
เลือกใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ พูดเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น/
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในสถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
โดยการอ่าน การพูและเขียน การเชื่อมโยง การตีความ ค้นคว้าสืบค้นข้อมูล การสือ่ สารวิเคราะห์ /
แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น อธิบายและอภิปราย ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
เพื่อให้มีมีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ พูดและเขียนได้ถูกต้อง มีมารยาทในการพูด
รักการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง อยู่อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด เห็นคุณค่าในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
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ต ๔.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๒ ม.๒/๑
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชีว้ ัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ
ข่าว ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับ/
สิ่งที่ไม่ใช่สื่อความเรียงที่อ่าน เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นจากการอ่านและการฟัง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดง
ความต้อ งการ เสนอและให้ความช่ ว ยเหลื อ ตอบรั บ และปฏิ เสธการให้ความช่ วยเหลือ พู ดและเขียน
บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พูด เขียนแสดงความรู้สึก/
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น /ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุ ม ชน โดยการอ่ าน การพู ดและเขีย น การเชื่ อ มโยง การตี ความ ค้น คว้า สื บ ค้ น ข้อ มู ล การสื่ อ สาร /
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น อธิบายและอภิปราย ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ พูดและเขียนได้
ถูกต้อง มีมารยาทในการพู ด รักการแสวงหาความรู้ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง อยู่อย่าง
พอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด เห็นคุณค่าในการนำความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด/
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
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ต ๑.๓
ต ๒.๑
ต ๒.๒
ต.๓.๑
ต.๔.๑
ต.๔.๒

ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ม.๒/๑, ม.๒/๒
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๑

รวม ๘ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณาและ
บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช้ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ประโยคและข้อความ เลือกระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละเอียด สนับสนุนและแสดงความคิดเห็น /
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียน
โต้ตอบข้อ มูล เกี่ยวกับ ตนเอง เรื่อ งใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่อ งที่อ ยู่ในความสนใจของสั งคมได้ต่อเนื่อ ง
เหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความ
ต้อ งการ เสนอและให้ความช่ วยเหลื อ ตอบรั บและปฏิ บั ติการให้ความช่ วยเหลื อ การให้ ข้อ มูล อธิบาย
เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อมให้เหตุผลประกอบ
เลือกและใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับชี วิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหา
ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
โดยการพูดและเขียน การอ่าน การเชื่อมโยง การตีความ ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล การสื่อสาร การวิเคราะห์ /
แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น อธิบายและอภิปราย ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
การนำความรู้ไปใช้ เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่ งที่ฟังและอ่านได้ พูดและเขียนได้ถูกต้อง มี
มารยาทในการพูด รักการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง อยู่อย่างพอเพียง มีเจต
คติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด เห็นคุณค่าในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไป
หน้า 177

ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ต ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, 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
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชี้วัด
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๖๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน๑.๕หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
โฆษณาและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ เลือก ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญบอกรายละ เอียด สนับสนุนและแสดง/
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อ มให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความ
สนใจของสังคมได้ต่อเนื่องเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม
พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ การ
ให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์พร้อม
ให้ เหตุ ผ ลประกอบ เลื อ กและใช้ ภ าษา น้ ำเสี ยงและกิริ ยาท่ าทางสุ ภ าพเหมาะสมตามมารยาทสั งคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวกับชี วิต ความ
เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
ตามความสนใจ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จาก
แหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและ
สรุปความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ โดยการพูดและเขียน การอ่าน การเชื่อมโยง การตีความ ค้นคว้า สืบค้น/
ข้อมูล การสื่อสาร การวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น อธิบายและอภิปราย ข้อมูลเพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ เพื่อให้มีความสามารถในการตีความจากสิ่งที่ฟังและ
อ่านได้ พูดและเขียนได้ถูกต้อง มีมารยาทในการพูด รักการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิ ยม
ที่ถูกต้อง อยู่อย่างพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นความสำคัญในการเขียนและพูด เห็นคุณค่าใน
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การนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานตัวชี้วัด/
ต ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔
ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, 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
รวม ๘ มาตรฐาน ๒๑ ตัวชี้วัด

หน้า 180

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้าทีพ่ ลเมือง

หน้า 181

ส ๑๑๑๓๑ หน้าทีพ่ ลเมือง ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการทักทายด้วย
วาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของภาษาไทยปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดความ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน
ในเรื่องการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินั ยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่นในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ
พิการความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนในกรณี ความคิดเห็นไม่ตรงกันการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต อดทนและยอมรั บ ผลที่ เกิ ด จากการกระทำของตนเอง โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
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ผลการเรียนรู้
๑ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย .
๒แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว .
๓เห็นความสำคัญของภาษาไทย .
๔เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ .
๕ .ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตใิ นห้องเรียน .
๗ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและห้องเรียน .
๘ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ ื่น .
๙ .ยกตัวอย่างความขัดแย้งในห้องเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
๑๐ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง .
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

หน้า 183

ส ๑๑๑๓๒ หน้าทีพ่ ลเมือง ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ ตนเป็ น ผู้ มีมารยาทไทยในเรื่อ งการพู ดด้ว ยถ้อ ยคำไพเราะและการมี กิริยาสุ ภ าพอ่ อ นน้อ ม
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนเห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทยปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความขยันและความอดทนหลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเองและรู้รักสามัคคีและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแต่งกายการเข้าแถวการดูแล
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
เป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรั บความเหมือ นและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่ นในเรื่อ งเชื้อ ชาติภ าษาเพศสุขภาพความพิ การ
ความสามารถถิ่นกำเนิดฯลฯยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนในกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบและการใช้
ของส่วนรวมและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
อดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
ปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง

หน้า 184

ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียน
๓. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายด้วยผ้าไทย
๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผูอ้ ื่น
๙. ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

หน้า 185

ส ๑๑๑๓๓ หน้าทีพ่ ลเมือง ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตนตามกาลเทศะแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน
เรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละหลักการทรงงานในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียรและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนในเรื่องการ
ใช้และการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมปฏิบัติต นตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ของห้อ งเรียนและโรงเรียนในเรื่อ งการใช้สิ ทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภ าพอย่างรับผิดชอบมีส่ วนร่วมใน
กิ จ กรรมต่ า งๆของห้ อ งเรี ย นและโรงเรี ย นปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี วิ นั ย ในตนเองในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการไม่
รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันยกตัวอย่างความขัดแย้งในชุมชนในกรณีการใช้สา
ธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสั นติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
หน้า 186

ผลการเรียนรู้
๑ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย .
๒แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในชุมชน .
๓เห็นคุณค่าของภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น .
๔เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ .
๕ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักกา .รทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน .
๗ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน .
๘ยอมรับและอยูร่ ่วมกับผูอ้ นื่ อย่างสันติ .
๙ยกตัวอย่างคว .ามขัดแย้งในชุมชนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวธิ ี
๑๐ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง .
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

หน้า 187

ส ๑๑๑๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทยในพิธีการต่างๆในเรื่องการกล่าวคำต้อนรับการแนะนำ
ตั ว เองและแนะนำสถานที่ แ สดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ผู้ ท ำประโยชน์ ใ นสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริ ตอดทนและ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
เรื่องการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติ
ตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัต รปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการข่มใจ
หลักการทรงงานในเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและพออยู่พอกินและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลทีเ่ กิดจากการกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาดการ
รักษาของใช้ร่วมกันและการส่งงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกติกาด้วยหลักเหตุผล
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และห้องเรียน
ในเรื่องการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปฏิบัติตาม
เสียงข้างมากและยอมรับเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ
ห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่ อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพี ยรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความพิการ
ความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ งกันและกันในเรื่องการไม่
รังแกไม่ทำร้ายไม่ล้อเลียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นในกรณี
การใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มี
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วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ มกระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑ .เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
๒แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคม .
๓มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย .
๔เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ .
๕ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงง .านและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียน .
๗ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและ .
ห้องเรียน
๘ยอมรับและอยูร่ ่วมกับผูอ้ นื่ อย่างสันติและพึ่งพาซึง่ กันและกัน .
๙ .วิเคราะห์ปญ
ั หาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวธิ ี
๑๐ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง .
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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ส ๑๑๑๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เ เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
เห็นคุณ ค่าและปฏิ บัติตนเป็นผู้ มีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิ บัติตนตามกาลเทศะและการ
ต้อนรับผู้มาเยือนรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม
ในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการ
ใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตาม
พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิ บัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความเอื้อเฟื้ อเผื่ อ แผ่และความ
สามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอย่างมีความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงปฏิบัติตนเป็นผู้มีวนิ ัยในตนเองในเรือ่ งความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาดการรักษา
ของใช้ร่วมกันและการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วย
หลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและ
โรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลการยึดถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร
อดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรั บ ความหลากหลายทางสั งคมวั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น ในเรื่ อ งวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันด้วยการเคารพซึ่งกั นและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่น
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญ หาความขัดแย้งในภู มิภ าคของตนเองในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรและการขัดแย้งทางความคิดและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
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ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ มกระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ และ
กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย .
๒รู้คุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .
๓ .มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรมไทย
๔เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ .
๕ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .
๖มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน .
๗ปฏิบัติตนตามบ .ทบาทหน้าที่มสี ่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและ
โรงเรียน
๘ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในท้องถิน่ และอยู่รว่ มกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่ง .
กันและกัน
๙วิเคราะห์ปญ
ั หาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันต .ิวิธี
๑๐ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง .
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ส ๑๖๒๓๖ หน้าทีพ่ ลเมือง ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการปฏิบัติตน
ตามกาลเทศะและการต้ อ นรั บ ผู้ ม าเยือ นมี ส่ ว นร่ ว มและชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยใน
ตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็ น คุ ณ ค่ า และแนะนำผู้ อื่ น ให้ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ด้วยการใช้สินค้าไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติป ฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื่องความใฝ่รู้
ความกตัญญูหลักการทรงงานในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่ายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนในการใช้
และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ของส่วนรวมเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสำคัญการใช้สิทธิและหน้าที่การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของห้อ งเรี ยนและโรงเรียนปฏิ บัติตนเป็นผู้ มีวินัยในตนเองในเรื่อ งความซื่อ สัตย์สุ จริต
ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยในเรื่องการการละเมิดสิทธิ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซือ่ สัตย์สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ มกระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์ และ
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กระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยแสดงออกถึงความรัก
ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้
๑ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย .
๒ .มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อนื่ ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๓มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย .
๔เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อนื่ ให้แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน .
พระมหากษัตริย์
๕ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทห .ลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖ปฏิบัติตนและแนะนำผูอ้ ื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน .
๗เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรม .
ของห้องเรียนและโรงเรียน
๘ยอมรับความหลากหล .ายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยู่รว่ มกับผู้อื่นอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
๙วิเคราะห์ปญ
ั หาความขัดแย้งในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี .
๑๐ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง .
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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ส ๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชัว่ โมง

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ
แสดงออกถึงความเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินยั ในตนเอง ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
กระบวนการแก้ปญ
ั หา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผเู้ รียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
๒. แสดงออกถึงความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และเสียสละต่อสังคม
๓. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
๔ เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

ส ๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ปฏิ บัติตนเป็นพลเมือ งดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัด สิ น ใจโดยใช้ เหตุ ผ ล มี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจในกิ จกรรมของห้ อ งเรี ย นและโรงเรี ย น
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง
ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒ นธรรมในภู มิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่อ งวิถีชี วิต
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย
การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
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ต่าง ๆ
๓. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยูร่ ่วมกัน
อย่างสันติ และพึง่ พาซึ่งกันและกัน
๔. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
ส ๒๒๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า
อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง
ปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้ อื่นให้มีการปฏิ บัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผูอ้ นื่ ให้อนุรักษ์มารยาทไทย
๒. แสดงออกและแนะนำผูอ้ นื่ ให้มีความเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ และเสียสละต่อสังคม
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
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๔. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

ส ๒๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ
ขัดแย้ง ปฏิ บัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่รว่ มกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้
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ส ๒๓๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสั มมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้ อื่ น และมีส่ วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และเสี ยสละต่อสังคม เห็นคุณ ค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพ ณี
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิ ธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. มีส่วนร่วม แนะนำผูอ้ ื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
๒. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ และเสียสละ
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
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๔. เป็นแบบอย่างและมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

ส ๒๓๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ปฏิ บัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อ งการใช้สิ ทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภ าพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่อ งความซื่อสั ตย์สุจริต ขยันหมั่นเพี ยร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง
เห็นคุณ ค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกั นและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัตหิ น้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิ ด กระบวนการปฏิ บั ติ กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติค ร
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้ วยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
๒. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล เพือ่
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ใช้ประกอบการตัดสินใจ
๓. เห็นคุณค่าของการอยู่รว่ มกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึง่ พาซึ่งกันและกัน
๔. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มวี ินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
วิชาการป้องกันการทุจริต
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คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ
กิจกรรมนักเรียน STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง ความโปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้อ
อาทร รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ความหมายบทบาทและสิทธิ การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อตนเองกับต่อผู้อื่น) ความเป็นพลเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึ กปฏิ บัติจริง การทำโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการ
เขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ กิจกรรมนักเรียน STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง
ความโปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้ออาทร รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม เรือ่ งการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อชุมชนและสังคม ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความ
รับผิดชอบ (ต่อห้องเรียน) คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี หน้าที่ของพลเมืองที่ดีในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕
STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
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รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่ง
กาย กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง ความ
โปร่งใส ต้านทุจริต ความเอื้ออาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่นที่มีต่อชุมชน เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ ระเบียบ
กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อโรงเรียน) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน
(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกัน การทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
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๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๔๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรมนักเรียน
(ภายในโรงเรียน) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ความรับผิดชอบ (ต่อชุมชน) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์
จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย
การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
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๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๕๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิด
ฐาน ๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน
ชุมชน) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้
ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่
ตนเองและผูอ้ ื่น ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อสังคม) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการ
เขียน เพือ่ ให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
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๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๑๖๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรม
นักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การ
สร้างจิตสำนึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า
ความเอือ้ อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรือ่ งการเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่นที่มีตอ่
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
หน้า 206

๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๒๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรม
นักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การ
สร้างจิตสำนึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า
ความเอือ้ อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรือ่ งการเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่นที่มีตอ่
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
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๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรม
นักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การ
สร้างจิตสำนึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า
ความเอือ้ อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรือ่ งการเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่นที่มีตอ่
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
หน้า 208

๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ส๒๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกรแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ ระบบคิดฐาน
๒ ระบบคิดฐาน ๑๐ ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การทำการบ้าน การทำเวร การสอบ การแต่งกาย กิจกรรม
นักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน สังคม) การเข้าแถว STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต การ
สร้างจิตสำนึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส ความตื่นรู้/ความรู้ ต้านทุจริต มุ่งไปข้างหน้า
ความเอือ้ อาทร พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เรือ่ งการเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่นที่มีตอ่
ประเทศชาติ ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ) ความเป็นพลเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๖. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูล้ ะอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
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๗. ปฏิบตั ติ นเป็ นผูท้ ่ี STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีพ่ ลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้ องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
การงานอาชีพ
ประถมศึกษา

หน้า 210

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ง 1๑201 การปลูกดอกไม้ประดับ ๑
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลาเรียน 40 ชัวโมง
่

ศึกษา สารวจไม้ประดับในท้องถิน่ จาแนกประเภทของไม้ประดับ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
เจริญเติบโตของไม้ประดับ อธิบายวิธกี ารปลูกไม้ประดับ การเตรียมดิน กระบวนการ ปลูก ดูแล
บารุงรักษา การป องกันโรค และแมลง
โดยใช ทักษะกระบวนการ การทางานเป นกลุ ม ทักษะการคิด ทักษะการแก ป ญหา
ตลอดจนทักษะในการทางานอย างเป นขัน้ ตอน มุ งมันแสวงหาความรู
่
มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดารงชีวติ และการทางาน มีความเป นประชาธิปไตย มีเจตคติทด่ี ตี อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสาคัญ ประโยชน ของการไม้ประดับ
2. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปลูกไม้ประดับ
3. นักเรียนแยกประเภทไม้ประดับได้
4. บอกปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับได้
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คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ง 1๒201 การเพาะถัวงอก
่
๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๒

เวลาเรียน 40 ชัวโมง
่

ศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของถัวเขี
่ ยวจนกลายเป็ นถัวงอก
่
การเตรียมดิน
กระบวนการ ปลูก ดูแล บารุงรักษา การป องกันโรค และแมลง การเก็บเกีย่ วถัวงอกเพื
่
อ่ การค า
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
การสร างตลาดรองรับผลผลิต
โดยใช ทักษะกระบวนการ การทางานเป นกลุ ม ทักษะการคิด ทักษะการแก ป ญหา
ตลอดจนทักษะในการทางานอย างเป นขัน้ ตอน มุ งมันแสวงหาความรู
่
มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดารงชีวติ และการทางาน มีความเป นประชาธิปไตย มีเจตคติทด่ี ตี อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสาคัญ ประโยชน ของการปลูกถัวงอกได้
่
2. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปลูกถัวงอก
่
3. นักเรียนบอกปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตของถัวงอกได้
่
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4. คัดเลือกเมล็ดพันธุพ์ ชื เพือ่ นาไปเพาะปลูกได้

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ง 13201 การปลูกผักสวนครัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
เวลาเรียน 40 ชัวโมง
่
ศึกษา วิเคราะห์ สารวจพืชผักสวนครัวในท้องถิน่ จาแนกประเภทของผักสวนครัว ปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว อธิบายวิธกี ารปลูกผักสวนครัว เพือ่ การดารงชีวติ และการ
อาชีพ การวิเคราะห์ พันธุ ผักทีเ่ หมาะสมกับฤดูกาลเพือ่ นาไปเพาะปลูก การเตรียมดิน กระบวนการ
ปลูก ดูแล บารุงรักษา การป องกันโรค และแมลง การเก็บเกีย่ วตัดแต ผักเพือ่ การค า การ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ การสร างตลาดรองรับผลผลิต
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โดยใช ทักษะกระบวนการ การทางานเป นกลุ ม ทักษะการคิด ทักษะการแก ป ญหา
ตลอดจนทักษะในการทางานอย างเป นขัน้ ตอน มุ งมันแสวงหาความรู
่
มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดารงชีวติ และการทางาน มีความเป นประชาธิปไตย มีเจตคติทด่ี ตี อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสาคัญ ประโยชน ของการปลูกผัก เพือ่ การดารงชีวติ
และการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปลูกผักสวนครัว
3. นักเรียนแยกประเภทผักสวนครัวได้
4. บอกปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักสวนครัวได้
5. คัดเลือกเมล็ดพันธุพ์ ชื เพือ่ นาไปเพาะปลูกได้
6. อธิบายการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม
7. อธิบายวิธกี ารป้ องกันกาจัดศัตรูพชื และนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8. อธิบายหลักปฏิบตั ใิ นการบารุงรักษาและเก็บเกีย่ วพืชผักสวนครัวได้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ การผลิตเครื่องดืม่ สมุนไพร ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
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ศึกษาวิเคราะห์สมุนไพรในท้องถิ่น การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร การเลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
การคำนวณราคาจำหน่าย การวางแผนการจัดการ
ฝึกทักษะการชั่ง ตวง เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง วางแผนการทำงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำเครือ่ งดืม่ สมุนไพร และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รรู้ ักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้
๒. บอกส่วนประกอบของสมุนไพรได้
๓. สำรวจและอธิบายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรในท้องถิ่นได้
๔. อธิบายประเภทและความเป็นมาของเครือ่ งดื่มสมุนไพรได้
๕. วางแผนการทำงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
๖. เลือกใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรได้
๗. ผลิตเครือ่ งดื่มสมุนไพรตามแผนการทำงานได้
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

ง๑๕๒ 01

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
วิ ชาอาหารพื้นเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5

จานวน 20 ชัวโมง
่

จานวน ๑.๐ หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัว อธิบายวิธกี าร
ขัน้ ตอนกระบวนการท างาน การจัด การงานบ้าน งานเกษตร งานช่ าง งานประดิษ ฐ์ งานธุ รกิจ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างาน การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การ
ประเมินผลการทางาน การมอบหมายงานตามความสามารถ การใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการ
ทางานบ้าน การจัดตกแต่งบ้าน หลักการจัดเตรียมอาหาร การปลูกพืช การประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุทม่ี ใี นท้องถิน่ การใช้เครื่องมืองานช่างและการจัดการงานอาชีพ
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้รบั การ
พัฒนาทัง้ ด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทกั ษะในการดารงชีวติ เป็ นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติทด่ี ตี ่อการทางานรูจ้ ดั แก้ปัญหา
มาตรฐานตัวชี้วดั /
ง๑.๑ ป.๕ / ๑

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
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ง ๑๖๒๐๑ การเพาะเห็ดนางฟ้า ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากเชื้อ ที่อุณหภูมิ ความชื้น ที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การแปรรูปเห็ดนางฟ้า
ฝึกทักษะการชั่ง ตวง เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง วางแผนการทำงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผล โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำเครือ่ งดืม่ สมุนไพร และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขในความเป็นไทยและสังคมโลก มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่รรู้ ักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าได้
๒. สามารถแปรรูปไปเป็นอาหารได้
๓. สำรวจและอธิบายสรรพคุณทางยาของสมุนไพรในท้องถิ่นได้
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 217

ง ๒๑๒๐๑ การปลูกมะนาว
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

ฝึกทักษะในการเรียนวิชาชีพการทำการเกษตร เพือ่ เลี้ยงชีพ และเป็นการหารายได้เข้าสู่
ครัวเรือน
เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการเรียนรู้
1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนวิชาปลูกมะนาว
2. บอกคุณค่าของการเรียนของมะนาวได้
3. บอกวิธีการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
4.สามารถใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำการเกษตรได้อย่างถูกวิธี
5. สามารถนำมะนาวไปขายหรือแปรรูปได้
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
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ง ๒๒๒๐๑ การตัดผมทรงนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ฝึกทักษะ ในการเรียนวิชาช่างตัดผมชาย วิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ในการตัดผมและทำ
ความสะอาด ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตัดผมชาย การใช้หวี การทำงาน
ของปัตตาเลียน
ฝึกการปฏิบัติการตัดผมทรงนักเรียนและการใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการตัดผม
เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการเรียนรู้
1. บอกข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนวิชาช่างตัดผมชายเบือ้ งต้น
2. บอกคุณค่าของการเรียนวิชาช่างตัดผมชายเบื้องต้น
3. บอกวิธีการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
4.สามารถใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
5. สามารถใช้และอธิบายวิธีการจับหวีเพือ่ การตัดผมได้อย่างถูกตามหลักเกณฑ์
6. บอกวิธีใช้และหลักการทำงานของปัตตาเลี่ยน
7. สามารถใช้และจับปัตตาเลีย่ นได้อย่างถูกวิธี
8. ตัดผมทรงนักเรียน ผมรองทรงสูง ได้
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 219

ง ๒๓๒๐๑ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ฝึกทักษะ ในการผลิตปุ๋ยทีไ่ ด้จากวัสดุทางธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรกรรม การ
บำรุง ดูแลพืชพรรณภายในโรงเรียน และลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมี
เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการเรียนรู้
1. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
2. บอกคุณค่าของการเรียนวิชาการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเบือ้ งต้น
3. บอกวิธีการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้อง
4.สามารถใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

หน้า 220

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
มัธยมศึกษา

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 221

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึก ษา วิเคราะห์ ก ารฟั งและการพู ด จาก คำสั่ ง คำขอร้อ ง คำแนะนำ หรื อ จากสื่ อ ประเภทต่ างๆ
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล พร้อมกับ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นจาก
สถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น
โดยใช้กระบวนการพูด ฝึกปฏิบัติ การพูดสนทนาสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสาร พูดสนทนาและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฝึกฝนตนเอง
ตามความสามารถเพื่ อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเห็น
ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้
๒. ผู้เรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ได้
๔. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 222

อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อความ ประโยคจากบทร้อยกรอง หรือสื่อประเภทต่างๆเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งแวดล้อม อ่านเพื่อจับใจความสำคัญในการเรียนรู้คำศัพท์ เขียนข้อความ ประโยคตามโครงสร้างทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน แสดง
ความคิดเห็น แสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาผ่านการเขียนเพื่อขอหรือให้ข้อมูลในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเห็นคุณค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุ กต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการฟัง พูด มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมี
ความเข้าใจในภาษาและการนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
๒. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ ังได้
๓. ผู้เรียนอ่านเรือ่ งและสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ได้ศึกษาตามความสนใจ

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 223

อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ แนะนำตนเอง
ให้ข้อมูล สื่อความหมายจากเรื่องที่ฟังและอ่าน แสดงความต้องการต่างๆโดยการเสนอความต้องการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล การนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การพู ด การฟั ง เพื่ อ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/หรือสถานการณ์จำลอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การเรียนภาษาและนำไปประยุกต์ใ ช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบอาชีพ เกิด
ทักษะการพูด และการฟัง มีความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและสร้างทัศนคติที่ดีของการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรือ่ งต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจำวันได้
๒. ผู้เรียนพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านได้
๓. ผู้เรียนเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด
ต่างๆได้

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 224

อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อความ ประโยคให้มีความสัมพั นธ์กันกับสื่อที่ไม่ใช้ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆการอ่านหัวข้อเรื่อง อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน ฝึกเขียนโครงสร้างประโยคทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เขียนเพื่อขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา เช่น การอ่าน การเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/หรือสถานการณ์จำลอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณ ค่าของภาษาเพื่อการศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้จริงใน
ชีวิตประจำวัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือเพื่อประกอบอาชีพ เกิดทักษะการอ่าน การเขียนที่ดี มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนและมีความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนเขียนประโยค และระบุข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงได้
๒. ผู้เรียนอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง โดยบอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้
๓. ผู้เรียนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้
๔. ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยได้
๕. ผู้เรียนอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และเขียนสรุปเหตุการณ์เป็นภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 225

อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๑
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ ก ารใช้ ภ าษาเพื่ อ ใช้ ในการสื่ อ สารระหว่างบุ ค คล สถานการณ์ ข่ าวสาร
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจในชีวิตประจำวัน คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายจากที่ฟังและอ่าน สนทนา
และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสื่อสารอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สรุปใจความสำคัญ
จากเรื่ อ งที่ อ่ าน อธิบ ายขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องเจ้ าของภาษาจากสื่ อ และแหล่ งการเรี ย นรู้ อื่ น ๆได้
หลากหลายเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยการใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์ จริง ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การคิกสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะของภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษา เห็นคุณ ค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาและ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และการประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มุ่งมั่ นในการศึกษาต่อ เพื่ อ ใช้ ภ าษาในระดับ สู งมี ความเข้าใจในการใช้ ภ าษาและนำไปใช้ สื่ อ สารได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคำชี้แจง คำขอร้องคำแนะนำจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้
๒. ผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้
๓. ผู้เรียนอ่านและเขียนสรุปใจความสำคัญจากเหตุการณ์หรือเรื่องที่ตนสนใจได้
๔. ผู้เรียนพูดสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
หน้า 226

อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ ๒
จำนวน ๑ หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล บทความ สารคดีบันเทิง บทกวีร้อยกรอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา จากสื่อสิ่งพิมพ์ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยให้เหตุผล
ประกอบ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับ
เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง ใช้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การคิกสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะของภาษา
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาเพื่อการศึกษานำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และการประกอบอาชีพ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่น
ในการศึกษาต่อเพื่อใช้ภาษาในระดับสูงมีความเข้าใจในการใช้ภาษาและนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา
ผลการเรียนรู้
๑. ผู้เรียนอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทร้อยกรองตามหลักการอ่านได้
๒. ผู้เรียนเขียนบรรยายความรู้สกึ เกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ที่สนใจได้
๓. ผู้เรียนรำเสนอผลงานทีเ่ ข้าร่วมกินกรรมทางภาษาทั้งในและนอกห้องเรียนได้
๔. ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองได้

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
หน้า 227

รหัสวิ ชา ว ๒๑๒๐๒ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง

จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ศึกษาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา ป้ อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้คาสังในการพิ
่
มพ์แฟ้ มข้อมูล เอกสาร จัดเก็บ
แฟ้ มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้ มข้อมูลมาแก้ไข กาหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและ
เปลีย่ นแปลงข้อความใช้คาสังพิ
่ เศษในการสังพิ
่ มพ์
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโปรแกรมประมวลผลคา สามารถนาไปใช้ในการจัดทาเอกสาร ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ รวมทัง้ พัฒนาผูเ้ รียนให้เห็นคุณค่าการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวนิ ยั มุ่งมันในการท
่
างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีจติ สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
๑. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word เบือ้ งต้นได้
๒. สามารถพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขข้อความได้
๓. สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและเอกสารได้
๔. สามารถกาหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อและเลขลาดับได้
๕. สามารถสร้างตาราง กราฟ และสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
๖. สามารถจัดเอกสารแบบสดมภ์ได้
๗. สามารถสร้างกราฟิ กในเอกสารได้
๘. สามารถค้นหาและตรวจคาในเอกสารได้
๙. สามารถจัดทาจดหมายเวียนได้
๑๐.สามารถจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสารเพื่อจัดทาการ์ดในโอกาสต่าง ๆ ได้
รวมทัง้ หมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

หน้า 228

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ว ๒๑๒๐๔ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเริม่ ต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้ อน
และจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชนั ในการคานวณ การปรับแก้ขอ้ มูล การจัดการฐานข้อมูลในตาราง
งาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ขอ้ มูล สร้างตารางสรุปสาระสาคัญ (Pivot Table)
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโปรแกรมตารางงาน ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพได้ รวมทัง้ พัฒนาผูเ้ รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวนิ ัย มุ่งมั ่นในการ
ทางาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจติ สารธารณะและมี
สัมมาคารวะ

ผลการเรียนรู้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
สามารถป้ อนข้อมูลและการจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถสร้างสูตรและฟั งก์ชนั ในการคานวณได้
สามารถสร้างแผนภูมหิ รือชาร์ดได้
สามารถจัดทาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทัง้ แสดงแผนภูมหิ รือชาร์ดได้

รวมทัง้ หมด ๕ ผลการเรียนรู้

หน้า 229

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ว ๒๒๒๐๒ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเริม่ ต้นใช้โปรแกรมนาเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรมนาเสนอ การป้ อนและ
จัดรูปแบบข้อมูล การตกแต่งงานนาเสนอให้มคี วามน่าสนใจ การปรับแก้ขอ้ มูล การจัดการกับงานนาเสนอ
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโปรแกรมนาเสนองาน ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ รวมทัง้ พัฒนาผูเ้ รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวนิ ัย มุ่งมัน่
ในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจติ สารธารณะ
และมีสมั มาคารวะ

ผลการเรียนรู้

๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียนสามารถเรียนรูก้ ารทางานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
นักเรียนสร้างและจัดการกับงานนาเสนอได้
นักเรียนสามารถตกแต่งงานนาเสนอให้มคี วามน่าสนใจได้
นักเรียนสามารถเรียนรูค้ วามสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้

รวมทัง้ หมด ๔ ผลการเรียนรู้

หน้า 230

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ว ๒๒๒๐๔ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ศึกษาคุณสมบัตขิ องเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิ ก การเขียนรูป การวาดรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพกราฟิ ก
และกราฟิ กพืน้ ฐาน การสร้างรูปภาพงานศิลป์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั กิ ารสร้างภพโดยใช้คาสังจากโปรแกรมกราฟิ
่
ก
วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สาเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษรพิมพ์งาน เพือ่ ให้
มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบือ้ งต้น เกีย่ วกับการสร้างภาพเบือ้ งต้น และสร้างแนวคิดเกีย่ วกับงานกราฟิ กและการ
นาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ทกั ษะกระบวนการปฏิบตั ิ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโปรแกรมงานกราฟิ ก ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพได้ รวมทัง้ พัฒนาผูเ้ รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวนิ ัย มุ่งมั ่นในการ
ทางาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็ นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีจติ สาธารณะ

ผลการเรียนรู้

๑. เพือ่ เรียนรูแ้ ละอธิบายความรูพ้ น้ื ฐานของโปรแกรม Photoshop
๒. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้
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๓. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิ กจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
๔. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิ กจากจินตนาการได้
รวมทัง้ หมด ๔ ผลการเรียนรู้

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ว ๒๓๒๐๒ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ศึกษาความหมายความสาคัญ หลักการพืน้ ฐานในการออกแบบสามมิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการ
ออกแบบสามมิติ การติดตัง้ โปรแกรม การใช้งานโปรแกรมเบือ้ งต้น ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม กลุ่มเครื่องมือ
ในการเขียนแบบโมเดลสามมิติ การสร้างวัตถุ การปรับแต่ง และการแก้ไขวัตถุ และการบันทึกผลงาน ปฏิบตั กิ ารการ
สร้างงานสามมิตอิ ย่างง่ายได้

ผลการเรียนรู้
๑. บอกความหมายและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
๒. บอกซอฟต์แวร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
๓. บอกลักษณะและประโยชน์ของโปรแกรม SketchUp ได้
๔. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม SketchUp ได้
๕. อธิบายขัน้ ตอนการทางานเบือ้ งต้นของโปรแกรม SketchUp
๖. อธิบายและใช้เครื่องมือพืน้ ฐานของโปรแกรม SketchUp
๗. สร้างชิน้ งานโมเดลด้วยโปรแกรม SketchUp ได้
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รวมทัง้ หมด ๗ ผลการเรียนรู้

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
รหัสวิ ชา ว ๒๓๒๐๔ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ประยุกต์ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๒๐ ชั ่วโมง จานวน ๐.๕ หน่ วยกิ ต

ปฏิบตั กิ ารออกแบบและการสร้างงานสามมิตดิ ว้ ยโปรแกรม SketchUp อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กลุม่ เครื่องมือใน
การสร้างวัตถุ การแก้ไขวัตถุ และการบันทึกผลงาน การออกแบบเพือ่ ให้มที กั ษะในการออกแบบงานด้านสามมิติ
รูค้ ุณค่าของการสร้างงานสามมิติ สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกต้อง มีจติ สานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
มีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้
๑. สร้างชิน้ งานโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม SketchUp ได้

๒. นาเสนอชิน้ งานโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
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๓. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างชิน้ งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยโปรแกรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
๔. นักเรียนมีทกั ษะเกีย่ วกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์
รวมทัง้ หมด ๔ ผลการเรียนรู้

ว ๒๑๒๐๑ การปลูกมะนาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

คำอธิบายรายวิชา
มะนาวเป็ นผลไม้ทม่ี คี วามสาคัญในชีวติ ประจาวันของคนไทย เป็ นพืชเศรษฐกิจทีร่ จู้ กั กันดีทวไปสามารถ
ั่
ปลูกได้ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศ ให้ผลผลิตเร็วหลังจาก 1 ปี และสามารถให้ผลตลอดทัง้ ปี เป็ นระยะ 3-5 ปี
หรือมากกว่า และยังสามารถบังคับให้ออกผลในช่วงทีม่ ะนาวมีราคาแพงได้อกี ด้วย สามารถจาหน่าย
ผลผลิตมีรายได้ตลอดทัง้ ปี เช่นกัน โครงการนี้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการได้รเิ ริม่ นาร่องปลูกเพือ่ ศึกษาด้วย
ตนเองมาแล้ว 1 ปี จานวน 30 วงบ่อ โดยใช้พนั ธ์แป้ นพิจติ ร1 ปรากฏว่าได้ทราบวิธกี ารปลูกการดูแล
รักษาและการป้ องกันโรค ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั ผูม้ ปี ระสบการทัวไป
่
และจากการศึกษาในอินเตอร์เนต ทาให้ได้รบั ความรูใ้ นอันทีจ่ ะพัฒนาส่งเสริมการปลูกมะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์ในสถานศึกษาและบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตตลอดปี และให้ได้ผลผลิตนอกฤดูได้ โดยได้ประชุม
ปรึกษาหารือความเป็ นไปได้ของโครงการกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเบือ้ งต้นพบว่า
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โรงเรียนมีพน้ื ทีว่ ่างพอทีจ่ ะดาเนินการตามโครงการ มีแหล่งน้าบาดาลและเครื่องปัม้ น้าด้วยไฟฟ้ าทีใ่ ช้ได้
ตลอดปี ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับแรกในการทาการเกษตร มติทป่ี ระชุมเห็นชอบกับโครงการ อีกทัง้
ยังเป็ นโครงการใหม่ ยังไม่มโี รงเรียนใดในกลุม่ การศึกษาใกล้เคียงริเริม่ ทา เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านอาชีพให้แก่ชุมชนและนักเรียนสามารถนาความรูไ้ ปพัฒนาประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา อีกทัง้
เรียนรูว้ ธิ ขี ยายพันธ์มะนาวเพือ่ เพิม่ ปริมาณการปลูกได้ดว้ ยตนเอง และโรงเรียนจะมีรายได้จากการ
จาหน่ายมะนาวและพันธ์มะนาวและนารายได้มาจัดอาหารกลางวันให้แก่นกั เรียนเพิม่ เติมจาก
งบประมาณเดิม ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั การจาหน่ายผลผลิตและพันธ์ให้แก่ชุมชนและผูส้ นใจทัวไป
่ ซึง่ จะ
เป็ นการเพิม่ รายได้ระหว่างเรียนแก่นกั เรียนอีกทางหนึ่งด้วย
ผลการเรียนรู้
1.เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ วิธกี ารปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
2.เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถดูแลรักษาให้มะนาวได้ผลผลิตและจาหน่ายได้
3.เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถขยายพันธ์มะนาวได้
4.เพือ่ ให้โรงเรียนมีรายได้สามารถนามาจัดอาหารกลางวันให้แก่นกั เรียนได้ดยี งิ่ ขึน้
5.เพือ่ ให้เป็ นแหล่งเรียนรูก้ ารปลูกมะนาวแก่ชุมชน
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

ง22201 การแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยี
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

คาอธิ บายรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เวลา 40 ชัวโมง
่
จานวน 1 หน่ วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการ ขัน้ ตอน และกระบวนการทางานของการแปรรูปอาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิน่ การจัดการและการเตรียมวัตถุดบิ ในการแปรรูปอาหาร การ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การจาหน่ายผลผลิต โดยการใช้กระบวนการสารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทางาน การแก้ปัญหา การปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหารจากผลผลิต
ทางการเกษตรทีม่ ใี นท้องถิน่ การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ และการจาหน่ายผลผลิต จัดการเรียนรูโ้ ดยฝึกปฏิบตั ิ
จริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนการดาเนินงาน การเลือกใช้การจัดเตรียมวัสดุ
ฝึกทักษะปฏิบตั งิ าน มีทกั ษะการจัดการทางานเป็ นระบบ การนาความรู้ ทักษะกระบวนการในการ
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เรียนรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติทด่ี ตี ่อการประกอบอาชีพสุจริต สามารถทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ มี
ความมุ่งมันท
่ างานจนสาเร็จ เห็นคุณค่าของการทางาน ทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย
และสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด การวัดผล ประเมินผลเน้นการวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง ใช้วธิ กี ารวัดทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายความสาคัญของการแปรรูปอาหารได้
2. ปฏิบตั กิ ารแปรรูปอาหารในท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมได้
3. จัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการแปรรูปได้อย่างเหมาะสม สวยงาม
4.สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการแปรรูปได้
5. มีเจตคติทด่ี ตี ่อการประกอบอาชีพสุจริต และลักษณะนิสยั ทีด่ ใี นการทางาน ทางานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัยและสะอาด ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัด

คาอธิ บายรายวิ ชาพื้นฐาน
รหัสวิ ชา ง๒๓๒๐๔ การเลี้ยงกบ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชัวโมง
่

สืบค้นข้อมูล ศึกษา อธิบาย ความสาคัญของกบในทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบลักษณะจาแนก
สาย
พันธุก์ บ การเตรียมบ่อ วิธกี ารเลีย้ ง การดูแลรักษา วิธกี ารให้อาหาร โรคของกบ สาเหตุการเกิดโรค
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การป้ องกันโรค การกาหนดราคาขาย การขาย การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึกผลการ
ปฏิบตั งิ าน การประเมินและปรับปรุงพัฒนางาน การจัดการอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเห็นคุณค่าในอาชีพ โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางานเป็ นกลุ่มตามหลักการ
วิธกี าร ขัน้ ตอน กระบวนการในการทางาน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะในงานอาชีพสุจริต สนใจ
และทางานอย่างมีคุณภาพ
เห็นประโยชน์ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อการประกอบอาชีพสุจริต ด้วยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และมีจติ สานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธตี ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้
๑. สืบค้นข้อมูล ศึกษาและอธิบายความหมายและความสาคัญของปลากบในทางเศรษฐกิจ
๒. เปรียบเทียบลักษณะและจาแนกสายพันธุก์ บ
๓. อธิบายลักษณะและขัน้ ตอนการเลีย้ งกบ การให้อาหาร สาเหตุการณ์เกิดโรคและการป้ องกัน
โรค
๒. เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการเลีย้ งกบ
๓. วางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการเลีย้ งกบ
๔. ปฏิบตั กิ ารเลีย้ งปลากบตามขัน้ ตอนวิธกี าร จัดทาบันทึกการเลีย้ งกบ
๕. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย คานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย จัดจาหน่าย
๖. มีจติ สานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่าและถูกวิธตี าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. มีความรู้ ทักษะและเจตคติทด่ี ตี อ่ การประกอบอาชีพสุจริต
รวมทัง้ หมด ๗ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
เรียกชือ่ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ระบุสว่ นต่างๆ ของร่างกายที่ตนเองพอใจพร้อมเหตุผลและรับรู้ในส่วนของ
ร่างกายที่พึงพอใจ ดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งของตนเองและเพือ่ ให้ปลอดภัย บอกอารมณ์และความรู้สึก
ของตนเอง รับรู้ความแตกต่างทางด้านร่างกายของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างทางด้านร่างกายของ
ตนเองและเพือ่ น ระบุงานและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนทีช่ อบและไม่ชอบและรับรู้ความชอบและไม่ชอบของ
เพื่อนในชั้นเรียน บอกอาชีพของพ่อแม่ บอกความหมายของเครือ่ งหมายสัญลักษณ์แสดงคุณภาพด้านการเรียน
ของตน ดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักสังเกตตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบ รู้เท่าทันอารมณ์
เป็นผู้ฟังที่ดี
ผลการเรียนรู้
1. บอกชื่อส่วนต่างๆ ชีส้ ว่ นต่างๆ และบอกหน้าทีข่ องส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง
2. ร่วมกับเพือ่ นบอกส่วนต่างๆ ของร่างกายทีต่ นเองพอใจและรับรูส้ ว่ นต่างๆ ของร่างกายทีเ่ พือ่ น
พอใจรวมถึงอภิปรายกับเพือ่ นทีพ่ อใจในส่วนต่างๆ ได้
3. บอกวิธกี าร ปฏิบตั ติ นดูแลส่วนต่างๆ ของร่างกายของตนและเพือ่ ให้ปลอดภัยได้
4. บอกสาเหตุการเกิดอารมณ์และความรูส้ กึ ของตนในสภาวะการต่างๆ ได้
5. ร่วมเสนอสิง่ แตกต่างทางด้านร่างกายและสรุปได้ว่าคนเรามีความแตกต่างทางด้านร่างกาย
6. ร่วมสนทนาเกีย่ วกับงานและกิจกรรมด้านการเรียนทีช่ อบและไม่ชอบและบอกเหตุผลของการ
ชอบและไม่ชอบได้
7. บอกชื่อข้อมูลอาชีพของพ่อและแม่ได้
8. อธิบายความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ทแ่ี สดงถึงคุณภาพด้านการเรียนได้
9. ระบุและสารวจกิจวัตรประจาวันทีป่ ฏิบตั ไิ ด้เองและยังปฏิบตั ไิ ม่ได้เอง
10. บอกตัง้ คาถามและวิธหี าคาตอบของคาถามทีต่ นสงสัยได้
11. ระบุสาเหตุของสภาวะอารมณ์และความรูส้ กึ ของตนเองต่อสิง่ ต่างๆ รอบตัวได้
12. จาแนกบอกแนวทางและปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องในการเป็ นผูฟ้ ั งทีด่ ไี ด้
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งของตนเองและเพื่อนให้
ปลอดภัย บอกอารมณ์ความรูส้ ึกของตน และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของครู เพือ่ นในห้องเรียนและสมาชิกใน
ครอบครัว รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์จิตใจของตนเองและ
เพื่อน บอกอาชีพในชุมชน บอกความหมายผลการเรียนของตน ระบุวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีและที่
ต้องปรับปรุง แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีเมตตาแบ่งปันของกินของใช้ วิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือของ
ข้อมูลข่าวสารได้สมเหตุสมผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
ผลการเรียนรู้
1 .ระบุช่อื และหน้าทีข่ องส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. ระบุวธิ กี ารปฏิบตั ติ นในการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างปลอดภัยและแนะนา
เพือ่ นได้
3. ระบุอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเอง เพือ่ น ครูและสมาชิกในครอบครัวได้
4. บอกได้ว่าแต่ละคนมีอารมณ์ความรูส้ กึ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ไม่เหมือนกัน
5. บอกชื่ออาชีพในชุมชนและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาชีพต่างๆ ได้ตามสมควร
6. บอกสาเหตุทไ่ี ด้ผลการเรียนดีและไม่ดแี ละแนวทางการปรับปรุงวิธเี รียนให้มผี ลการเรียนดีขน้ึ
7. ระบุพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความมีเมตตาได้
8. ปฏิบตั ติ นในการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
9. สรุปความสาคัญของการใช้ภาษาและกิรยิ ามารยาททีเ่ หมาะสมในการสือ่ สารได้
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
บอกประโยชน์ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย รับรู้ ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ระบุ
สาเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเพื่อน ยอมรับความแตกต่างด้านอารมณ์และจิตใจของ
ตนเองและเพือ่ น รับรูอ้ ารมณ์ความรู้สึกของครูเพือ่ นต่างห้องเรียนและสมาชิกในครอบครัว แสดงความคิดและ
แสดงออกด้านอารมณ์ที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คำนึงถึงความรูส้ ึก
ของผู้อื่นในการสือ่ สาร ระบุ รับรู้ และยอมรับ ความสนใจความถนัดความสามารถด้านการเรียนของตนเอง
พร้อมเหตุผล ยอมรับความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของตนเองและเพือ่ น บอกอาชีพทีห่ ลากหลาย บอก
พฤติกรรมของตนเองที่ชว่ ยให้ผลการเรียนดี ระบุพฤติกรรมที่จะนำมาใช้ในการปรับตัวด้านการเรียนให้มีผลการ
เรียนระดับดีขึ้นไปและมีความพร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติ ประเมินสถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของส่วนต่างๆของร่างกายได้
2. สรุปได้ว่าร่างกายมีการเปลีย่ นแปลงตามวัย
3. มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของร่างกาย
4. บอกสาเหตุของการเกิดอารมณ์และความรูส้ กึ ของเพือ่ นได้
5. สรุปได้ว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านอารมณ์และจิตใจ
6. บอกอารมณ์และความรูส้ กึ ของสมาชิกในครอบครัวจากพฤติกรรมของแต่ละคนได้
7. แสดงพฤติกรรมของตนเองทัง้ ทางบวกและทางลบทีม่ ตี ่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
8. ไม่ใช้การสือ่ สารทีท่ าร้ายจิตใจของผูอ้ น่ื
9. บอกเหตุผลทีส่ นับสนุนความสนใจความถนัดและความสามารถด้านการเรียนของตนเองได้
10. สร้างสรรค์งานจากความแตกต่างของตนเองและเพือ่ นได้
11. ไม่ปฏิเสธเพือ่ นทีม่ บี ุคลิกภาพไม่เหมือนกับตน
12. บอกข้อมูลอาชีพได้ตามสมควร
13. สรุปวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้ผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุกรายวิชา
14. ปฏิบตั ติ นเพือ่ ผลการเรียนทีด่ แี ละเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินระดับชาติ
15. อธิบายวิธกี ารคิดและตัดสินใจเมือ่ เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย บอกความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของตนและรับรู้ความคิด
ความรู้สึก อารมณ์ของครู เพือ่ น และสมาชิกในครอบครัว จำแนกความคิด ความรู้สึกอารมณ์ที่ดีและไม่ดีของ
ตนเองและผูอ้ ื่น อธิบายบุคลิกภาพของตนเองและรับรู้บุคลิกภาพของเพือ่ น รับได้กับบุคลิกภาพของตนเอง
ยอมรับในสิง่ ที่ผู้อื่นเป็นด้านบุคลิกภาพ พอใจ ชื่นชม ยอมรับ เข้าใจ ในสิ่งที่ดีของตนเองและผูอ้ ื่นด้านร่างกาย
ความคิดอารมณ์และจิตใจ บอกลักษณะบอกคุณลักษณะอาชีพที่ตนเองสนใจ วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่
ละรายวิชา และระบุวธิ ีการพัฒนารายวิชาที่ผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจ มีจินตนาการและมีความสามารถใน
การคิดเชื่อมโยง มีวธิ ีผอ่ นคลายอารมณ์และความเครียดให้กับตนเอง รู้จักแสดงความคิดความรู้สึกชื่นชมการ
กระทำที่ดีงามให้ผู้อนื่ รับรู้ มีมารยาทชื่นชมในความสำเร็จความสามารถและการกระทำที่ดีงามของผู้อื่น
ควบคุมความคิดและอารมณ์มีวิธีสร้างความมั่นคงในอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. สารวจสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของร่างกายตามวัยร่วมกับเพือ่ นและสรุป
2. แยกได้ว่าความคิด ความรูส้ กึ อารมณ์ใดเป็ นบวกเป็ นลบ
3. ยอมรับบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ ่นื ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
4. มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ อารมณ์และจิตใจด้านบวกของตนเองและผูอ้ ่นื
5. รับได้กบั สิง่ ทีต่ นเองมีและเข้าใจผูอ้ น่ื ด้านความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียน
6. ระบุลกั ษณะของตนเองทีส่ อดคล้องกับอาชีพทีส่ นใจ
7. สรุปวิธกี ารพัฒนาผลการเรียนของตนเอง
8. ฝึกการคิดเชื่อมโยงจากสิง่ ต่างๆ
9. ระบุอารมณ์ความเครียดของตนเองพร้อมสาเหตุ และวิธแี ลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ ผี อ่ นคลายอารมณ์
และความเครียด
10. ปฏิบตั ติ นในการแสดงความชื่นชมให้ผอู้ น่ื รับรูไ้ ด้
11. อธิบายพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมีมารยาทในการสือ่ สาร
12. สรุปวิธคี วบคุมการสร้างความมันคงทางอารมณ์
่
ทเ่ี หมาะสมสาหรับตนเอง
รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
รับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ระบุ ภูมิใจชื่นชมในบุคลิกภาพด้านดีของตนเองและผูอ้ ื่น
แสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่ดีของตนเองด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ รูเ้ ท่าทันจัดการกับความคิด
และอารมณ์ของตนเอง บอกวิชาที่ตนเองและเพื่อนถนัดพร้อมเหตุผล ภูมิใจและชื่นชมในคุณค่าของผู้อื่นในด้าน
ความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพ บอกคุณสมบัติของบุคคลที่ประกอบอาชีพและ
ศึกษาข้อมูลด้านอาชีพที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น รับรู้ความคิดความรู้สึกอารมณ์ของผู้ที่ตนคบหาสมาคม
วิเคราะห์ผลการเรียนของตนแต่ละรายวิชาและปรับปรุงพฤติกรรม ตามการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่
เป็นที่พอใจ วิพากษ์วจิ ารณ์บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ นด้วยสันติวธิ ี
อาสาทำงานเพือ่ ส่วนรวมและสังคม รู้จักปฏิเสธต่อรองและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสีย่ ง
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีในการอยู่รว่ มกับผู้อื่น รับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ผลการเรียนรู้
1. บอกสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของร่างกายในช่วงวัยของตนได้
2. บอกบุคลิกภาพด้านดีทต่ี นเองภูมใิ จและแสดงความชืน่ ชมในบุคลิกภาพด้านดีของผูอ้ ่นื
3. มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความมันใจในสิ
่
ง่ ทีด่ ขี องตนเองด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ
4. ขจัดความคิดและอารมณ์ดา้ นลบในสถานการณ์ต่างๆ และแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. แสดงความนิยมยกย่องในความสนใจความถนัดและความสามารถทางการเรียนและอาชีพของ
เพือ่ น
6. ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพทีส่ นใจให้ละเอียดและชัดเจน
7. สังเกตกริยาอาการทีแ่ สดงถึงความคิดความรูส้ กึ อารมณ์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้
8. ระบุพฤติกรรมทีจ่ ะทาเพือ่ ให้ผลการเรียนในวิชานัน้ ดีขน้ึ
9. พูดถึงผูอ้ ่นื ด้วยข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง
10. ใช้วธิ กี ารด้านบวกในการยุตขิ อ้ ขัดแย้งในกลุม่ เพือ่ น
11. มีความรูส้ กึ ทีด่ ใี นการทางานเพือ่ ส่วนรวมและสังคม
12. เสนอแนะการปฏิเสธต่อรองและขอความช่วยเหลือผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์
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13. มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการรับฟั งและยอมรับความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
รับรู้ความคิดความรูส้ ึกอารมณ์ของคู่สนทนา เชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นด้านความสนใจความ
ถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพ แสดงออกเชือ่ มั่นในคุณค่าด้านบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ ื่น มี
ข้อมูลมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ ระบุอาชีพและพิจารณาอาชีพทีเ่ หมาะสม เรียนรูเ้ พิ่มเติมเพื่อความพร้อม
ในการเข้าเรียนต่อ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรงเรียนและประเทศชาติ มีวธิ ีสร้างความมั่นคงใน
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัยมีจิตอาสาและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม รู้จักวิธีการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขผู้อื่นไม่เดือดร้อน ให้
ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
1. มีความสามารถในการรับรูค้ วามคิดความรูส้ กึ อารมณ์ของคู่สนทนา
2. ให้ความสาคัญกับความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพของผูอ้ น่ื
3. ให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพด้านดีของตนเองและผูอ้ ่นื
4. เลือกแนวทางศึกษาต่อทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
5. บอกคุณลักษณะของตนทีส่ อดคล้องกับอาชีพทีส่ นใจ
6. บอกแนวทางในการพัฒนาการเรียนของตนเองเพือ่ เตรียมความพร้อมในการสอบและเข้าเรียน
ต่อ
7. ระบุวธิ กี ารปฏิบตั เิ พือ่ การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัวโรงเรียนและประเทศชาติ
8. ปฏิบตั ติ นในการสร้างความมันคงทางอารมณ์
่
ของตนได้
9. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
10. ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
11. สรุปกิจกรรมทีค่ วรปฏิบตั โิ ดยทาแล้วตนมีความสุขและผูอ้ ่นื ไม่เดือดร้อน
12. ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีแ่ สดงถึงการให้ความร่วมมือกับผูอ้ ่นื
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รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลา ๓๕ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยทั้งทางด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ เข้าใจสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิดอารมณ์และจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ดูแลรักษาอวัยวะตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง
วัยรุ่นให้สะอาดอยู่เสมอ รู้จักอารมณ์สามารถจัดการและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม พอใจในตนเองและเข้าใจ
ผู้อื่นด้านร่างกายความคิดอารมณ์และจิตใจ เข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ปรับตัวในการเรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีความสุข ระบุสาระการ 2551
เรียนรู้ทเี่ รียนได้ดีและมีความสุขในการเรียน วิเคราะห์ผลการเรียนและปรับปรุงวิธเี รียน รู้อาชีพที่ตนเองสนใจ
และเพื่อนสนใจ ระบุคุณสมบัติของบุคคลในอาชีพที่สนใจ ระบุคุณสมบัติที่ต้องปรับปรุงในการเข้าสูอ่ าชีพที่
สนใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่นด้านความสนใจความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพ เชือ่ ว่า
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้และรูว้ ่าบุคลิกภาพใดต้องปรับปรุง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นด้าน
บุคลิกภาพ เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรอง รู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆ
อย่างมีเหตุผล ประเมินและรูเ้ ท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จัดการกับความขัดแย้งต่างๆ ได้ด้วยวิธีที่
เหมาะสม รูจ้ ักปฏิเสธในสถานการณ์เสีย่ ง เตือนเพือ่ นให้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้
1. สรุปได้ว่าเมือ่ เข้าสูว่ ยั รุ่นทุกคนจะมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ความคิดอารมณ์และจิตใจของตนเองและเพือ่ นทีเ่ ปลีย่ นไปเมือ่ เข้าสูว่ ยั รุ่น
3. ปฏิบตั ติ นในการดูแลส่วนต่างๆของร่างกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงในช่วงวัยรุน่ อย่างถูกสุขลักษณะ
4. ระบุวธิ จี ดั การกับอารมณ์ทไ่ี ม่ดแี ละพฤติกรรมทีค่ วรแสดงออก
5. สรุปสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวเองและเพือ่ นได้ถูกต้อง
หน้า 245

6. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ทแ่ี สดงผลการเรียนระดับมัธยมได้
7. ประเมินผลการปฏิบตั ติ นและปรับเปลีย่ นให้มคี วามสุขในการเรียน
8. ระบุแนวทางการปรับปรุงวิธเี รียนในสาระการเรียนรูท้ เ่ี รียนได้ไม่ดี
9. ระบุคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งปรับปรุงในการเข้าสูอ่ าชีพทีส่ นใจ
10. มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ความสนใจความถนัดความสามารถทางด้านการเรียนและอาชีพของตนเอง
และผูอ้ ่นื
11. บอกสิง่ ทีจ่ ะคงไว้และสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงเกีย่ วกับบุคลิกภาพของตนเอง
12. มีแนวทางในการนาบุคลิกภาพทีเ่ ป็ นจุดเด่นของตนเองและเพือ่ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
13. เลือกรับและใช้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม
14. เลือกใช้สอ่ื สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
15. คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆทีเ่ ผชิญอย่างมีเหตุผล
16. บอกวิธกี ารพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง
17. แสดงพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแย้งต่างๆได้ดว้ ยวิธที เ่ี หมาะสม
18. แสดงการปฏิเสธเพือ่ นในสถานการณ์ทเ่ี สีย่ งได้
19. บอกวิธกี ารพูดเตือนเพือ่ นเกีย่ วกับพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้
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คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลา ๓๕ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บอกความสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนและระบุรายวิชาทีเ่ รียน และทำกิจกรรมได้ดี และมีความสุข
ปฏิบัติต่อตนเองและผูอ้ ื่นด้วยความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่น ปฏิบัติตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่นด้วย
ความรู้สึกและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นด้านความสนใจ ความถนัดความสามารถทางการเรียนและอาชีพ
ปฏิบัติต่อตนเองและผูอ้ ื่นด้วยความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลแหล่ง
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการศึกษาและอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดแรงงาน ประเมินผลการปรับตัวและ
ตัดสินใจประกอบอาชีพที่สนใจหรือเลือกอาชีพใหม่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับรูปร่างวายและกาลเทศะ ผ่อน
คลายความเครียดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีจินตนาการและความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นตามวิถีประชาธิปไตยได้ราบรื่น มีจิตอาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่น ปฏิบัติ
ตนเพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากอบายมุข แสดงพฤติกรรมต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. ระบุรายวิชาทีช่ อบและมีความถนัดในการเรียน
2. มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการรูส้ กึ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื ด้านร่างกายความคิด
อารมณ์และจิตใจ
3. มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการรูส้ กึ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื ด้านการเรียนและอาชีพ
4. มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความรูส้ กึ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื ด้านบุคลิกภาพ
5. ระบุความต้องการด้านอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดแรงงาน
6. ตัดสินใจเลือกอาชีพทีส่ นใจหรือเลือกอาชีพใหม่จากการประเมินการพัฒนาตนเอง
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7. เลือกแต่งกายได้อย่างเหมาะสมกับตนเองในทุกสถานการณ์
8. จัดการกับอารมณ์ดา้ นลบและแสดงพฤติกรรมทีส่ ร้างสรรค์
9. สามารถใช้จนิ ตนาการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์
10. มีมุมมองด้านบวกกับบุคคลสถานทีแ่ ละเหตุการณ์ต่างๆ
11. ใช้วธิ กี ารทีส่ ร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
12. ยอมรับและรับฟั งความคิดเห็นในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
13. ยินดีและพอใจทีจ่ ะแสดงน้าใจต่อผูอ้ ่นื พร้อมทีจ่ ะแสดงน้าใจทุกเวลาทุกโอกาส
14. ปฏิบตั ติ นเพือ่ รอดพ้นจากหนทางแห่งความเสือ่ ม
15. แสดงพฤติกรรมต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลา ๓๕ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
บอกได้อย่างชัดเจนถึงความสนใจ ความถนัดและความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ เชือ่ มั่นใน
คุณค่าของผู้อื่นด้านการเรียนและอาชีพ เชือ่ มั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นด้านร่างกายความคิดอารมณ์และ
จิตใจ เชือ่ มั่นในคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นด้านบุคลิกภาพ มีข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพที่สอดคล้องในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ ระบุอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ประเมินการปฏิบัติเพือ่ พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ
และมีความสุขในการประกอบอาชีพที่เลือก แสวงหาความรู้ในรายวิชาที่ตนถนัดและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง พัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับการ
ประเมินระดับชาติและการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ แสวงหาข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเพือ่ ประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีความคิดทางบวกในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์หรือไม่พอใจ แสวงหา
และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อนื่ สร้างความสุขให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นด้วยการสือ่ สารเชิงบวก เคารพกฎกติกาของสังคม ใช้ดุลยพินจิ ในการเก็บรักษาความลับของเพือ่ น
ผลการเรียนรู้
1. มีขอ้ มูลทีย่ นื ยันถึงความสนใจความถนัดความสามารถด้านการเรียนและอาชีพได้
2. ปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ตามความถนัดความสามารถด้านการเรียนและอาชีพได้
3. แสดงความเชื่อมันชื
่ ่นชมยินดีอย่ามีผลต่อผูอ้ น่ื ได้
4. หาบุคคลต้นแบบทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านบุคลิกภาพได้
5. ระบุแหล่งข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพทีเ่ กีย่ วกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้
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6. อธิบายลักษณะของอาชีพทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้
7. ปฏิบตั ติ ามแนวทางในการพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านการศึกษาต่อและอาชีพทีเ่ หมาะสมกับ
ตนเองได้
8. ประเมินตนเองเพือ่ การพัฒนาในรายวิชาทีม่ คี วามถนัดให้เต็มศักยภาพ
9. ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองได้
10. เห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองให้พร้อมสาหรับการสอบ o-net
11. เตรียมตัวเพือ่ ประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับตนเองได้
12. เห็นคุณค่าของการมีความคิดเชิงบวกในสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความทุกข์หรือไม่พงึ พอใจได้
13. ใช้ขอ้ มูลด้านการศึกษาด้านอาชีพและด้านการพัฒนาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื
ในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
14. ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารสร้างความสุขทีเ่ หมาะสมให้แก่ตนเองและผูอ้ ่นื ได้
15. เห็นคุณค่าของทักษะการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
16. บอกวิธกี ารปฏิบตั ติ นตามกฎกติกาของสังคมได้
17. บอกวิธกี ารในการใช้ดุลยพินจิ ในการเก็บความลับของเพือ่ นได้
รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้
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คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่องอนามัย ,ความสามารถในเชิงทักษะ, การสำรวจ,
การค้นหาธรรมชาติ ,ความปลอดภัย ,บริการ ธงและประเทศต่างๆ, การฝีมือ ,กิจกรรมกลางแจ้ง, การบันเทิง,
การผูกเงื่อน, คำปฏิญ าณและกฎของลู กเสือสำรองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามคำปฏิ ญ าณ กฎคติ พ จน์ ข องลู ก เสื อ สำรอง มี นิ สั ย ในการสั งเกต จดจำ มี ค วามร่ า เริ งแจ่ ม ใส
มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
ลูกเสือสารองดาวดวงที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง อนามัย ,ความสามารถในเชิงทักษะ, การสำรวจ
,การค้นหาธรรมชาติ ,ความปลอดภัย ,การบริการ ,ธงและประเทศต่างๆ ,การฝีมือ , กิจกรรมกลางแจ้ง ,การ
บันเทิง, การผูกเงื่อน, คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำ คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามรถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง อนามัย ,ความสามารถในเชิงทักษะ ,
การ
สำรวจ, การค้นหาธรรมชาติ ,ความปลอดภัยบริการ ,ธงและประเทศต่างๆ ,การฝีมือ กิจกรรมกลางแจ้ง, การ
บันเทิง ,การผูกเงื่อน ,คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำ คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของ
ลูกเสือสำรอง มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สนใจและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือสามัญ ตรี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
.
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
หลั ก สู ต รลู ก เสื อ ตรี (ความรู้ เกี่ ยวกั บ ขบวนการลู กเสื อ คำปฏิ ญ าณและกฎของลู ก เสื อ กิ จกรรม
กลางแจ้ง ระเบียบแถว วิชาพิเศษและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ )
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสื อสามัญ มีนิสัยในการสั งเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต
อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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คาอธิ บายรายวิ ชา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปิดประชุมกองในเรื่อง
หลักสูตรลูกเสือโท (การรู้จักตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทักษะในทาง
วิชาลูกเสือ งานอดิเรกและเรื่องที่น่าสนใจ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ)
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ
กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ มีนิสัยในการสังเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้
หมายเหตุ เมื่ อ ผู้ เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ล้ ว และผ่ า นการทดสอบ จะได้ รั บ
เครื่องหมายลูกเสือโทและเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของ
ผู้เรียน และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ

หน้า 254

คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
เปิดประชุมกอง ดำเนินการตามกระบวนการลูกเสือและจัดกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
หลักสูตรลูกเสือเอก (การพึ่งตนเอง การบริการ การผจญภัย วิชาการลูกเสือ ระเบียบแถว และหรือ
วิชาพิเศษ)
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสามัญ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎและคติพจน์
ของลูกเสื อสามัญ มีนิสัยในการสั งเกต จดจำ มีความร่าเริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต
อดทน เสียสละ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือเอกและเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียนทุก
วิชารวมถึงวิชาพิเศษเครื่องหมายสายยงยศ และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ

หน้า 255

คาอธิ บายรายวิ ชา
กิ จกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
เปิดประชุมกองดำเนินตามกระบวนการของลูกเสือและกิจกรรมโดยให้ศึกษาวิเคราะห์วางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
กิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือโลก บทบาทในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระเบียบแถว
การฝึกถืออาวุธ (ไม้ง่าม) เป็นรายบุคคล เป็นหมู่เป็นกอง กฎและคำปฏิญาณ แผนที-่ เข็มทิศ การหาทิศโดย การ
ใช้เข็มทิศ สังเกตสิ่งแวดล้อม เงื่อนของสามัญรุ่นใหญ่ วิธีการปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย
หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก และเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียน และ
เมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ

หน้า 256

คาอธิ บายสาระการเรียนรู้
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (เครื่องหมายลูกเสือชัน้ พิ เศษ)
เปิ ดประชุ ม กองดำเนิ น ตามกระบวนการของลู กเสื อ และกิจ กรรมโดยให้ ศึก ษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม การแสดงออกทางศิลปะและการเดินทางสำรวจ สมรรถภาพทาง
กาย อั นตรายของสิ่งเสพติด กีฬาประเภทต่างๆ กฎและคำปฏิญ าณ หลักธรรมทางพุ ทธศาสนา หลักความ
ปลอดภัย การพัฒนาและการให้บริการแก่ชุมชน การปฐมพยาบาล
หมายเหตุ เมื่ อ ผู้ เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ล้ ว และผ่ านการทดสอบ จะได้ รั บ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
ถนัดของผู้เรียน และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ

หน้า 257

คาอธิ บายสาระการเรียนรู้
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เปิ ดประชุ ม กองดำเนิ น ตามกระบวนการของลู กเสื อ และกิจ กรรมโดยให้ ศึก ษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกองในเรื่อง
หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม การเดินทางสำรวจ การแสดงออกทางศิลปะ สมรรถภาพทาง
กาย อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ บริการ
หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว และผ่านการทดสอบ จะได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง และเวลาที่เหลือสามารถทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษที่เกี่ยวข้องได้ตามความถนัดของผู้เรียน
และเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ

หน้า 258

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมชุมนุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรมนักเรียน
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทงั ้ ด้านวิชาการและพืน้ ฐานอาชีพ ทักษะชีวติ และ
สังคม ตามศักยภาพอย่างรอบด้าน เพือ่ ความเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ มีความสามารถในการสือ่ สาร มีทกั ษะ
การคิด แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พัฒนาทักษะในการทางานและการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย ใฝ่
รู้ ใฝ่ เรียน ดารงชีวติ อย่างพอเพียง มีความมุ่งมันในการท
่
างาน รักความเป็ นไทย และมีจติ สาธารณะ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน ได้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ ทัง้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ
ทักษะชีวติ และสังคมตามศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม คิดเป็ น ทาได้
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ตามวิถปี ระชาธิปไตย และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ได้กาหนดกิจกรรมชุมนุมจานวน ๔ ชุมนุม เพือ่ ให้นกั เรียนเลือกเข้าตาม
ความถนัดและความสนใจ ได้แก่
๑. ชุมนุมดนตรี
๒. ชุมนุมมารยาทไทย
๓. ชุมนุมบรรณารักษ์

หน้า 259

คาอธิ บายรายวิ ชาชุมนุม
วิชาช่างไฟฟ้าเบือ้ งต้น
คำอธิบายรายวิชา
งานช่างไฟฟ้า เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการก่อสร้างบ้านเรือนในยุคปัจจุบัน งานไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุม เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของ
นักเรียน หรืออาจจะขยายผลนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในชุมนุมช่างไฟฟ้าเบื้องต้นด้วย
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกีย่ วกับกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างง่ายได้
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในหน้าที่ของตนเอง และมีความเสียสละเพือ่ ส่วนรวม

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

หน้า 260

คาอธิ บายรายวิ ชาชุมนุม
ชุมนุมห้องสมุด
คำอธิบายรายวิชา
งานบริการห้องสมุด เป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะในการให้บริการในส่วนของความรู้ถือเป็น
ปัจจัยหลักก่อนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการระบุไว้ว่า สถานศึกษาทั่ว
ประเทศจะต้องมีศูนย์บริการห้องสื่ออยู่ภายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรักในการอ่าน ดูแลรักษาหนังสือ
และแยกประเภทหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง
ชุม นุม ห้อ งสมุด เป็น การจัด ให้นัก เรีย นได้แ สวงหาความรู้ในด้า นการให้บ ริก ารหนัง สือ และมีค วามรู้ ที่
ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนอง และการเสียสละต่อส่วนรวม เป็น
ต้น บรรณารักษ์จึงมีความสัมพันธ์กับการให้บริการทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคความรู้
ของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนเอง
ประโยชน์ของชุมนุมห้องสมุด เพื่อปลูกฝังในการเสียสละต่อส่วนร่วมและรักในการบริการห้องสมุด อั นจะ
ก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนควรจะได้รับ เช่น การรักในหน้าที่ การเสียสละในการให้บริการ และการรักษา
ทรัพย์ส่วนรวม
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
๑. เพื่อให้นักเรียนรู้วธิ ีดูแลห้องสมุดและสร้างลักษณะอันดี ส่งเสริมรักการอ่าน
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดได้
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรักในหน้าที่ของตนเอง และมีความเสียสละเพือ่ ส่วนรวม

หน้า 261

รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้

คาอธิ บายรายวิ ชาชุมนุม
ชุมนุมกีฬาและนันทนาการ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

การส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพและกีฬา จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชืน่ ดังคำกล่าวที่ว่า
“จิตใจที่งดงาม ย่อมอยูใ่ นร่างกายที่แข็งแรง” นั่นแสดงว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
ถ้าร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะเบิกบาน หรือในทางกลับกัน ถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็ง จะเกิดพลังหรือกำลังใจ ทำให้
ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ทางโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดตั้งชุมนุมกีฬา
และนันทนาการขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาภายในโรงเรียน ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์
2.เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการให้อภัย และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้

หน้า 262

คาอธิ บายรายวิ ชาชุมนุม
ชุมนุม คนรักภาพยนต์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

เวลา ๔๐ ชัวโมง
่

อธิบายการสร้างภาพยนต์สั้นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การเลือกใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและ
application บนมือถือ โดยใช้เทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตภาพยนต์สั้นตามที่ได้เขียนบท และ
storyboard ไว้ให้ออกมาในรูปแบบของวีดีโอเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่าง ๆ ได้
การผลิตและออกแบบและสร้างภาพยนต์สั้นตามลำดับเนื้อเรือ่ ง โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสือ่ วีดีโอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนมีความ
สนใจ และมีทศั นคติที่ดใี นภาพยนต์ที่สร้างขึ้น ด้วยความภาคภูมิใจ
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการสร้างหนังสัน้ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การเลือกใช้โปรแกรมตัดต่อวีดโี อและ application
บนมือถือ
๒. อธิบายเทคนิคการตัดต่อในรูปแบบต่าง ๆ ผลิตหนังสัน้ ตามทีไ่ ด้เขียนบท และ storyboard ไว้ให้
ออกมาในรูปแบบของวีดโี อ
๓. ผลิตและออกแบบและสร้างภาพยนต์สนั ้ ตามลาดับเนื้อเรื่อง โดยศึกษาแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
สถานทีส่ าคัญ วัฒนธรรม ประเพณี เป็ นสือ่ วีดโี อด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
๔. มีความสนใจ และมีทศั นคติทด่ี ใี นภาพยนต์ทส่ี ร้างขึน้ ด้วยความภาคภูมใิ จ
รวมทัง้ หมด ๔ ผลการเรียนรู้
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กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
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คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยความสมัครใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึ กการทางานที่สอดคล้องกับชีวติ จริง
ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สารวจและใช้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนอย่างเป็ น
ระบบ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ตนเองและส่วนรวม เสริม สร้า งความมีน้ า ใจ เอื้อ อาทร ความเป็ น พลเมือ งดีและความรับ ผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม คิดออกแบบกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ในลักษณะอาสาสมัคร จิตอาสา
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อ ให้ผู้เรีย นบาเพ็ญ ตนให้เป็ น ประโยชน์ต ่อ ครอบครัว โรงเรีย น ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและ
ความสนใจ ในลักษณะอาสาสมัคร พัฒนาศักยภาพตนเองในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อัน พึงประสงค์ มีจ ิต สาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

ผลการเรียนรู้
๑. บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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๒. ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร
๓. สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คาอธิ บายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิ จกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน์
ระดับชัน้ ประถมปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 10 ชัวโมง/ปี
่
กิ จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับชัน้ ประถมปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลาเรียน 10 ชัวโมง/ปี
่
คาอธิ บายกิจกรรม
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและความ
ตระหนัก รักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมทีจ่ ดั ให้ รวมทัง้ การรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรม สามารถปฏิบตั ติ น จนเกิดคุณลักษณะที่ พงึ ประสงค์
ในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย ใฝ่ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมันท
่ างาน รัก
ความเป็ นไทย และมีจติ สาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื สามารถพัฒนาความคิด ปรับตัวอยู่
ในสังคมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริม่ กล้าแสดงออก มีค่านิยมทีด่ งี าม สามารถปฏิบตั ติ น
เป็ นแบบอย่างและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจและมีความสุข
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เข้าร่วมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดและกาหนดอย่างสม่าเสมอ
2. เข้าร่วมกิจกรรมทีช่ ุมชน สังคมจัดในด้านวันสาคัญของชาติ ศาสนา และขนมธรรมเนียม
ประเพณี
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3.

เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในทีส่ าธารณะและการเดินรนณรงค์กจิ กรรมทางสังคม

ต่างๆ
4. เข้าร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด รักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
5. ร่วมดูแลรักษา ทาความสะอาดและไม่ทาลายทรัพย์สมบัตทิ เ่ี ป็ นของสาธารณะ
6. การรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7. มีจติ สานึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริยแ์ ละยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
กิ จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ท้องถิน่
และประเทศชาติตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผูเ้ รียนและเพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละต่อสังคม และมีจติ สาธารณะเพื่อ
ช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม
หลักการ

กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสาธารณประโยชน์ เป็ นกิจ กรรมที่ต้ อ งส่ ง เสริม ให้ ผู้เรีย น
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทัง้ ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัด
กิจกรรมโดยให้ผูเ้ รียนคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นบ าเพ็ ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ครอบครัว โรงเรีย น ชุ ม ชน สัง คมและ
ประเทศชาติ
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ตาม
ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เพื่อให้ผเู้ รียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิดคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีจติ สาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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ขอบข่าย
เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมจิตอาสาโดยผูเ้ รียน
ดาเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงามความเสียสละต่อ
สังคม มีจติ อาสา และจิตสาธารณะ
การจัดกิ จกรรม
โรงเรียนกาหนดให้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ได้ทงั ้ ภายในและภายนอก
โรงเรียน โดยใช้รปู แบบทีห่ ลากหลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กาหนดให้ครูทป่ี รึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ กากับ ดูแล วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
2. นักเรียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ลงในแบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยให้ครูทป่ี รึกษาเป็ นผูต้ รวจสอบ ซึง่ ผูเ้ รียนจะจัดกิจกรรมหรือ กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่ หรือรูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้
3. ครูทป่ี รึกษาเป็ นผูป้ ระเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผูเ้ รียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมให้ครบตามกรอบของโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ทงั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้
1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน โดย
ผูเ้ รียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรม
ได้ดงั นี้
1.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
1.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนนาเสนอการ
จัด กิจ กรรมต่ อ โรงเรีย นเพื่อ ขอความเห็น ชอบในการจัด ท าโครงการ โครงงาน หรือ กิจ กรรม ซึ่ง มี
ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดทีช่ ดั เจน โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ดงั นี้
2.1 จัดกิจกรรมในโรงเรียน
2.2 จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิ จกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทีจ่ ดั กิจกรรมในลักษณะเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์โดยผูเ้ รียนสามารถ
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เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ดงั นี้
3.1 ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ ข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน
3.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีจ่ ดั กิจกรรมนอกโรงเรียน
เงื่อนไข
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุก
ภาคเรียน / ปี
เน้นผูเ้ รียนเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมด้วยตนเองทุกขัน้ ตอนและต่อเนื่อง โดยมีครูทป่ี รึกษาเป็ นผูต้ รวจสอบ
และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ผูเ้ รียนจะจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในเวลา สถานที่ หรือ
รูปแบบของกิจกรรมใดก็ได้

เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) กำหนดเกณฑ์
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สำหรับจบการศึกษาไว้ ดังนี้

เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำหนด และมี ผลการประเมินรายวิชา
พื้นฐานผ่านทุกรายวิชา
๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรูผ้ ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
๑. หลักการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ทเี่ กิด
กับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และ
คุณธรรม
๒. กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
เป็นเครือ่ งมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร โดยกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผูเ้ รียน อาทิ
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ
ลงมือทำจริงกระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
กระบวนการเหล่านี้ จัดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและ
พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึง
จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงจะพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้
๔.๑ บทบาทของผู้สอน
๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
๒) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ในที่
เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผูเ้ รียนไปสูเ่ ป้าหมาย
๔) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สอื่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผู้เรียน
๑) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรีย นรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อความรู้
ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ
๓) ลงมือปฏิบัตจิ ริง สรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ดว้ ยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
๔) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

สื่อการเรียนรู้
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สื่อการเรียนรูเ้ ป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนเข้าถึงความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรูต้ ่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น
การเลือกใช้สอื่ ควรเลือกให้มคี วามเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายของผู้เรียน
การจัดหาสือ่ การเรียนรู้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสือ่ ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพือ่ นำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ทสี่ ามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มอี ย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสือ่ การเรียนรู้
๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรูท้ ี่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียน
๔. ประเมินคุณภาพของสือ่ การเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสือ่ และการใช้สื่อการ
เรียนรูเ้ ป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ
ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียน เนือ้ หามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ
ไม่ขัดต่อศีลธรรมมีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพือ่ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระ
งาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนประเมิน
ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชีว้ ัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ
ส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการ
เรียนของผูเ้ รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพือ่ ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพือ่
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพือ่ การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำ และดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา
หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่
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๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่
จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินยั และพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปญ
ั หาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปญ
ั ญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมิน
จึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา ในการดำเนินการช่วยเหลือผูเ้ รียนได้ทันท่วงที เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติรว่ มกัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผูเ้ รียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง
เก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
ระดับประถมศึกษา
(๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้ รียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
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(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
สามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หาก
ผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชัน้ ที่สูงขึ้น สถานศึกษา
อาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้ รียน
เป็นสำคัญ
๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพือ่ ให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้
คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การประเมินเป็น
“ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน”
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน และ ไม่ผ่าน”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการตัดสินเพือ่ ให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน ได้ ๘ ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล การประเมินเป็น
“ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน”
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน และ ไม่ผ่าน”
๑.๓ การรายงานผลการเรียน
การรายงานผลการเรียน เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้
การรายงานผลการเรียน สามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. เกณฑ์การจบการศึกษา
๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
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(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูล และสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
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๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้ รียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๒ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน
เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการ
เรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรูอ้ ื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
การเทียบโอนผลการเรียน ควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผูเ้ รียนที่ได้รบั การเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด
รายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียน
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้ รียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้
และภาคปฏิบัติ
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

การบริหารจัดการหลักสูตร
ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา
มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้ และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ในระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติ ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
หลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ โดยมี
ภารกิจสำคัญคือ กำหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจยั และการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม
ผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้ รียน
สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช้หลักสูตร
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัย และพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบ
การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำ
เพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ภาคผนวก

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง
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(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม)
ที่ ………. / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
*********************************
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ที่กำหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพือ่ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือ่ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นายวิสิต สุธรรม
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ ชินพลชาย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๓. นายกันหา สานนท์
กรรมการผู้แทน ผู้ปกครอง
กรรมการ
๔. นายนายสหัสวรรษ ตะเกิงสุข กรรมการผู้แทน ศิษย์เก่า
กรรมการ
๕. นายณรงค์ มะลิลา
กรรมการผู้แทน องค์กรชุมชน
กรรมการ
๖. นางสงบ พรมศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
๗. พระประเสริฐรตินธโร
กรรมการผู้แทน พระภิกษุ
กรรมการ
๘. นายวิทูล โนนน้อย
กรรมการผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นางสมนึก ปิ่นเพชร
กรรมการผู้แทน ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาววนิดา จะรอนรัมย์
ครู
กรรมการ
๑๑. นายสุริยา สารคร
ครู
กรรมการ
๑๒. นายสันติ อาสานอก
ครู
กรรมการ
๑๓. นายฉัตรชัย ตีเงิน
ครู
กรรมการ
๑๔. นางสาวชยณัฐ ศรีลาโพธิ์
ครู
กรรมการ
๑๕. นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
ครู
กรรมการ
๑๖. นางสาวเกษมศรี ชะลุนรัมย์
ครู
กรรมการ
๑๗. นางกนกกานต์ ยิ่งประเสริฐ
ครู
กรรมการ
๑๘. นางสาวนิตยา สานนท์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
กรรมการ
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๑๙. นางสาวอำภา บุปผา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่และดำเนินการจัดการตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จั ด ทำคู่ มื อ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร และงานวิช าการของสถานศึ กษา นิ เทศ กำกั บ ติ ด ตาม ให้
คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร
๔. ประสานความร่วมมือ จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุ มชน เพื่ อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่
ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๘. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิ บัติงานของครู และการบริหารหลั กสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว ใช้ ผ ลการประเมิน เพื่อ วางแผนพั ฒ นาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนา
คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ เหนื อ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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(ลงชื่อ)
(นายวิสิต สุธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม)

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วทิ ยาคม)
ที่ ….. /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง พุทธศักราช ๒๕๖๓
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
----------------------------------เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์
วิทยาคม)
ต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม)พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้
๑. นายวิสิต สุธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง
ประธานกรรมการ
๒. นายวิโรจน์ ชินพลชาย
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ที่ปรึกษา
๓. นางสมนึก ปิ่นเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาววนิดา จะรอนรัมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๕. นางสาวอำภา บุปผา
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๖. นางสมนึก ปิ่นเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๗. นางสาวสุรรี ัตน์ วงเวียน
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๘. นางสาวอัสรา ทองอ้ม
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๙. นายภูษิต สวายพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๐. นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมาย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๑. นางสาวภิญญาภัค แจ้งประโคน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๒. นายสันติ อาสานอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุภัทรา พรมสร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๔. นายฉัตรชัย ตีเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
๑๕. นางสาวชยณัฐ ศรีลาโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กรรมการ
๑๖. นายพีระพัฒน์ โจทย์พมิ าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
๑๗. นางสาวเกษมศรี ชะลุนรัมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กรรมการ
๑๘. นายสันติ อาสานอก
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
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๑๙. นางกนกกานต์ ยิ่งประเสริฐ
๒๐. นางสาวปฐมา โพธิ์แสงดา
๒๑. นางสาวอำภา บุปผา

หัวหน้าครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับปฐมวัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๒. จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม
๓. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร
๕. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๖. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น และระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรูใ้ นแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๙. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพือ่ วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป

๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายวิสิต สุธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง
(ราษฎร์ประสิทธิว์ ิทยาคม)

แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิ ทธิ์ วิทยาคม) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรมั ย์ เขต ๓
หน้า 285

คาชี้แจง
ให้โรงเรียนดาเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามลาดับ ดังนี้
๑. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการทีก่ าหนด แล้วเขียนเครื่องหมาย
 ลงในช่อง ผลการตรวจสอบตามความเป็ นจริง
๒. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขแต่ละรายการเพือ่ ให้โรงเรียนนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต่อไป
๓. หากมีขอ้ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ ให้บนั ทึกลงในข้อเสนอแนะ อื่นๆ
๔. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย  ลง
ในตารางแสดงผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน
การให้ระดับคุณภาพ
คณะกรรมการฯ ให้ระดับคุณภาพตามทีไ่ ด้พจิ ารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ
ระดับคุณภาพ ๐ หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มบี างรายการควรปรับปรุงแก้ไข
ไม่ม ี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
เพิม่ เติม

การแปลผลระดับคุณภาพ
ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ๐.๙๐ - ๑.๐๐
ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ๐.๗๕ - ๐.๘๙
ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ๐.๖๐ - ๐.๗๔
ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ๐.๕๐ - ๐.๕๙
ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ๐.๐๐ - ๐.๔๙

ระดับคุณภาพ ๕
ระดับคุณภาพ ๔
ระดับคุณภาพ ๓
ระดับคุณภาพ ๒
ระดับคุณภาพ ๑

แปลผล ดีเยีย่ ม
แปลผล ดีมาก
แปลผล ดี
แปลผล พอใช้
แปลผล ปรับปรุง

องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
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รายการ
๑ส่วนนา .
๑๑ ความนา.
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ จุดเน้น และความต้องการ
ของโรงเรียน
๑๒ วิสยั ทัศน์.
๑.๒.๑ แสดงภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อย่างชัดเจน
๑.๒.๒ แสดงภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูเ้ รียนสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่
๑.๒.๓ แสดงภาพอนาคตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูเ้ รียน ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน
ชุมชน ท้องถิน่
๑.๒.๔ ชัดเจนสามารถปฏิบตั ไิ ด้
๑.๓ สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.๔.๑ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๔.๒ สอดคล้องกับเป้ าหมาย จุดเน้น กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิน่
๑.๔.๓ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน

ระดับ
คุณภาพ
๑ ๐

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/
แก้ไข

หนังสือคาสั ่ง/ประกาศที่/
เป็ นหลักฐานสู่การปฏิ บตั ิ
ของสถานศึกษา
- หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศึกษา
หนังสือหลักสูตรแกนกลาง การขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศึกษารศึกษา

หนังสือหลักสูตรแกนกลาง การขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑
หนังสือหลักสูตรแกนกลาง การขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑
- นโยบาย จุดเน้นของ
สถานศึกษา
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รายการ
๒ .โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๑ โครงสร้างเวลาเรียน
๒.๑.๑ ระบุเวลาเรียนของ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทีเ่ ป็ นเวลาเรียนพืน้ ฐานและเพิม่ เติม จาแนก
แต่ละชัน้ ปี อย่างชัดเจน
๒.๑.๒ เวลาเรียนของรายวิชาพืน้ ฐานในระดับ
ประถมศึกษาทัง้ ๘ กลุ่มสาระ เท่ากับ ๘๔๐ ชัวโมง
่
**สาหรับภาษาอังกฤษ ป– ๑. ป๓ ให้จดั เป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน .

ระดับ
คุณภาพ
๑ ๐

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/
แก้ไข

หนังสือคาสั ่ง/ประกาศที่/
เป็ นหลักฐานสู่การปฏิ บตั ิ
ของสถานศึกษา
- หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- คาสั ่ง สพฐ/ที่ ๙๒๒ .
๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียน ลว๓ .
พฤษภาคม๒๕๖๑

จานวน ๒๐๐ ชั ่วโมง ต่อปี หรือจัดเป็ นรายวิชาพืน้ ฐาน อย่าง
น้อย ๑๒๐ ชั ่วโมงต่อปี และจัดเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมและหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๘๐ ชั ่วโมง
ต่อปี

๒.๑.๓ รายวิชาเพิม่ เติมต้องปี ละไม่น้อยกว่า
๔๐ ชัวโมง
่
๒.๑.๔ ระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
จาแนกแต่ละชัน้ ปี อย่างชัดเจนและเป็ นไปตาม
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๑.๕ เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเป็ นไปตามบริบทของสถานศึกษา
๒.๒ โครงสร้างหลักสูตรชัน้ ปี
๒.๒.๑ ระบุรายวิชาพืน้ ฐานทัง้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พร้อมทัง้ ระบุเวลาเรียน
๒.๒.๒ ระบุรายวิชาเพิม่ เติมทีส่ ถานศึกษา
กาหนด พร้อมระบุเวลาเรียน

- คาสั ่ง สพฐ/ที่ ๙๒๒ .
๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียน ลว๓ .
พฤษภาคม๒๕๖๑
หนังสือหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
คาสั ่ง -สพฐ/ที่ ๙๒๒ .
๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุง
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๒.๒.๓ ระบุกจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน พร้อมทัง้
ระบุเวลาเรียน
๒.๒.๔ รายวิชาพืน้ ฐานทีร่ ะบุรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา จานวนเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
๒.๒.๕ รายวิชาเพิม่ เติม / กิจกรรมเพิม่ เติม
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์จุดเน้นของโรงเรียน

รายการ
๓ .คาอธิ บายรายวิ ชา
๓.๑ ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ ว้อย่างถูกต้องชัดเจน
๓.๒ รายวิชาพืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูต้ าม
กลุ่มละ๑รายวิชาต่อปี ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมฯ โดยเปิ ดรายวิชาประวัตศิ าสตร์ให้จดั การเรียน
การสอน ๔๐ ชัวโมงต่
่
อปี
๓.๓ ระบุชนั ้ ปี ทส่ี อนและจานวนเวลาเรียนไว้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
๓.๔ การเขียนคาอธิบายรายวิชา เขียนเป็ นความ
เรียง โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการระบุ
คุณลักษณะหรือและเจตคติทต่ี อ้ งการ

โครงสร้างเวลาเรียน ลว๓ .
พฤษภาคม๒๕๖๑

ระดับ
คุณภาพ
๑ ๐

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/
แก้ไข

หนังสือคาสั ่ง/ประกาศที่/
เป็ นหลักฐานสู่การปฏิ บตั ิ
ของสถานศึกษา
- หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- หนังสือแนวทางการ
บริหารจัดการหลักตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา
-ประกา
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ลว ๑๑ ก.ค .๒๕๖๐
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๓.๕ จัดทาคาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานครอบคลุม
ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาไทย
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ **ให้เป็ นไปตามการบริหาร
จัดการภาษาอังกฤษ
๓.๖ มีการระบุรหัสตวัดวชีใ้ นรายวิชาพืน้ ฐาน และ
จานวนรวมของตัวชีว้ ดั
๓.๗ มีการระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิม่ เติม
และจานวนรวมของผลการเรียนรู้
๓.๘ มีการกาหนดสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่
สอดแทรกอยูใ่ นคาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐานหรือรายวิชา
เพิม่ เติม

รายการ
๔ .กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๔.๑ จัดกิจกรรมทัง้ ๓ กิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๔.๒ จัดเวลาทัง้ ๓กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้าง
เวลาเรียนทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔.๓ มีแนวทางการจัดกิจกรรมทีช่ ดั เจน

- คาสั ่งกทรวงศึกษาธิการะ
สพฐที่ ๑๒๓ .๙/๒๕๖๐ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ฯลฯ ลว ๗ ส.ค .๒๕๖๐
- คาสั ่ง สพฐ ที๓่ ๐/๒๕๖๑
เรื่อง ให้เปลีย่ นมาตรฐาน
และตัวชีว้ ดั ลว ๕ ม.ค .
๒๕๖๑
-ประกาศ สพฐ เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กลุม่ สาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ )ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๐ (ลว ๘ ม.ค .๒๕๖๑

ระดับ
คุณภาพ
๑ ๐

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/
แก้ไข

หนังสือคาสั ่ง/ประกาศที่/
เป็ นหลักฐานสู่การปฏิ บตั ิ
ของสถานศึกษา
- หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- หนังสือแนวทางการ
บริหารจัดการหลักตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา
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๔.๔ มีแนวทางการประเมินกิจกรรมทีช่ ดั เจน
๕ .เกณฑ์การจบการศึกษา
๕.๑ มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต รายวิชาพืน้ ฐาน
และรายวิชาเพิม่ เติม ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของ
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียน
๕.๒ มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนไว้อย่างชัดเจน
๕.๓ มีการระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้อย่างชัดเจน
๕.๔ มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนไว้อย่างชัดเจน

- หนังสือหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
- คาสั ่ง สพฐ/ที่ ๙๒๒ .
๒๕๖๑ เรื่องการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียน ลว๓ .
พฤษภาคม๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

ลงชื่อ………………….......................……………… ผู้
ตรวจสอบ
( ………………....................…………….... )
ตาแหน่ง ................................โรงเรียนบ้านหนองมดแดง
………/………../………

สรุปผลการติ ดตาม ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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หลักสูตรระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิ ทธิ์ วิทยาคม)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมั ย์ เขต ๓
ตอนที่ ๑ ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย
การแปล
ผลการตรวจสอบ ตรวจสอบเป็ น
ที่
รายการตรวจสอบโรงเรียน
ผลระดับ
องค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
คุณภาพ
หลักสูตร
๑ ส่วนนา
๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๓ คาอธิบายรายวิชา
๔ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๕ เกณฑ์การจบการศึกษา
สรุปภาพรวม
ตอนที่ ๒ สรุปผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ต้องเพิ่ มเติ ม
และพัฒนา
จุดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษา
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
จุดที่ต้องเพิ่ มเติ ม /พัฒนา
๑. ส่วนนา
๑.๑ ความนา
...............................................................................................................................................
................
หน้า 292

...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
๑.๒ วิสยั ทัศน์โรงเรียน
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................

๑.๓. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
๑.๔ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
...............................................................................................................................................
................
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...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
๓. คาอธิ บายรายวิ ชา
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
๔. กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
................
๕. เกณฑ์การจบการศึกษา
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...............................................................................................................................................
................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
...........................................................................................................................................................
.................
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